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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-293-24/18/Р-146-145 
Датум: 18.05.2020.године  
 
 
 
На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији 
("Службени гласник Републике Српске", број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. 
став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 6/10 и 107/19), члана 33. став 1. тачка 
д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 5. и 60. став 1. 
Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени 
гласник Републике Српске'', број 70/10 и 7/19), у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Мишић Зорана из Бијељине, заступаног од стране Весне Стевановић, 
адвоката из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-
Бијељина'' а.д. Бијељина, у вези са корекцијом обрачуна испоручене електричне 
енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 146. редовној 
сједници, одржаној 18.06.2020. године, у Требињу, донијела је  

  
З А К Љ У Ч А К 

о одржавању формалне расправе у поступку 
рјешавања спора 

 
I 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) у поступку рјешавања спора по захтјеву Мишић Зорана из 
Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. 
Бијељина, заказује формалну расправу која ће се одржати у четвртак, 2. јула 2020. 
године, са почетком у 08.30 часова у Бијељини, у просторијама МХ "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, РЈ Електродистрибуција 
Бијељина, у улици Мајевичка број 97, Град Бијељина. 
 

II 
 

Предмет формалне расправе је захтјев из тачке I овог закључка.  

Формална расправа се одржава у циљу утврђивања чињеница на основу којих ће 
Регулаторна комисија донијети коначну одлуку о захтјеву. 

На расправи ће се изводити сљедећи докази: изјаве странака, изјаве свједока, 
вршење увида у исправе и друге документе, а по потреби ће се вршити извођење и 
других доказа. 

Редослијед извођења појединих доказа биће утврђен на формалној расправи. 
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III 

 
За водитеља поступка формалне расправе именује се Милан Ковачина, шеф 
Сектора за правне послове.  

За замјеника водитеља поступка именује се Мирко Вулетић, стручни сарадник за 
правне послове. 

Водитељ поступка руководи формалном расправом и има сва права и 
одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању 
спорова и жалби и других аката Регулаторне комисије.  
 

IV 
 

Формална расправа је отворена за јавност, а у расправи могу учествовати само 
странке, као и друга лица која учествују у доказном поступку по одобрењу 
водитеља поступка. 
 

V 
 

Регулаторна комисија објављује Обавјештење за јавност са основним подацима из 
поднесеног захтјева на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије, 
са могућношћу да заинтересована лица на образложени захтјев, учествују у 
поступку уколико имају посебно право или правни интерес, као и да доставе 
коментаре у писаној форми, најкасније до 25.06.2020. године. 
 

VI 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, објављује се на огласној табли и 
интернет страници Регулаторне комисије и доставља се странкама у поступку. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) је поступајући по захтјеву Мишић Зорана из Бијељине, 
заступаног од стране Стевановић Весне, адвоката из Бијељине, против МХ "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, у вези са тарифама по 
којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна 
електричне енергије, на 130. редовној сједници, одржаној 25.12.2019. године, 
донијела коначно Рјешење број 01-293-17/18/Р-130-300. Овим рјешењем је одбијен 
као неоснован захтјев Мишић Зорана из Бијељине од 05.06.2018. године, којим 
оспорава корекцију обрачуна електричне енергије у износу од 8.969,90 КМ, за 
мјерно мјесто ЕД број 0041014700191006, које се налази у улици Рачанска бр. 55 а, 
у Бијељини. 

Поступајући по тужби Мишић Зорана из Бијељине, поднесеној против овог 
рјешења, Окружни суд у Требињу је, дана 22.05.2020. године, донио Пресуду број 
15 0 У 004550 20 У, којом је тужба уважена и оспорено рјешење поништено. У 
пресуди је образложено да чињенично стање није правилно и потпуно утврђено, 
што је довело у питање и правилну примјену материјалног права. Такође, наведено 



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 

 
 

3 

је да је требало без икаквих сумњи утврдити чињеницу да ли је правилно утврђен 
датум настанка грешке у мјерењу електричне енергије. У пресуди je, такође, 
указано да је Регулаторна комисија дужна да донесе нови управни акт уважавајући 
правно схватање и примједбе суда у погледу поступка. 

Након доношења пресуде Окружног суда у Требињу, Регулаторна комисија је 
поново разматрала цјелокупан спис овог предмета, уважавајући правна схватања и 
примједбе суда у погледу потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања, те 
је, на основу одредбе члана 60. став 1. Правилника о јавним расправама и 
рјешавању спорова и жалби (у даљем тексту: Правилник), овим закључком 
одлучила да се одржи формална расправа у овом поступку 2. јула 2020. године, са 
почетком у 08.30 часова, у просторијама МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП 
"Електро-Бијељина" а.д. Бијељина. На основу одредба члана 5. став 2. 
Правилника, именован је водитељ поступка и његов замјеник, те је одређен рок до 
25.06.2020. године за достављање коментара заинтересованих лица. О одржавању 
формалне расправе Регулаторна комисија ће у складу са чланом 23. наведеног 
Правилника, објавити обавјештење за јавност, на интернет страници и на огласној 
табли Регулаторне комисије. 

 
                                                                                                       Предсједник 
                                        
 
                                                                                                Владислав Владичић                                                  
                                                                   
 


