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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-60-8/20/Р-149-193 
Датум: 30.07.2020. 
                                                                                   
 
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. 
тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - ("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) 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 Српске православне црквене 
општине у Бистрици – Црква Светог Василија Острошког из Бање Луке, против 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у 
вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са 
оспоравањем рачуна за електричну енергију за мјесец октобар 2019. године, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 149. редовној сједници, 
одржаној 30. јула 2020. године, у Требињу, донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. УСВАЈА СЕ захтјев Српске православне црквене општине у Бистрици – Црква 
Светог Василија Острошког из Бање Луке од 29.01.2020. године, којим се 
оспорава рачун за електричну енергију за мјесец октобар 2019. године у износу 
од 6.968,89 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 85117420, Јанковићи бб у Бањој Луци 
и НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука да овај рачун стави ван снаге. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Поднеском од 29.01.2020. године, Српска православнa црквена општина у Бистрици – 
Црква Светог Василија Острошког из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац 
захтјева), покренула је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) против 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у 
вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са 
оспорвањем рачуна за електричну енергију за мјесец октобар 2019. године у износу од 
6.968,89 КМ. Будући да се ради о новосаграђеном објекту, подносилац захтјева наводи 
да је ово први рачун који им је испостављен након прикључења цркве на 
електродистрибутивну мрежу у септембру 2019. године, а електрична енергија није 
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коришћена прије прикључења и постављања бројила. У одговору противне стране од 
06.12.2019. године, наведено је да су количине утрошене електричне енергије 
исказане на рачуну за мјесец октобар 2019. године пренесене са неког другог бројила 
које је затечено приликом првог прикључења на електродистрибутивну мрежу и да је 
ова електрична енергија утрошена приликом изградње цркве. Подносилац захтјева 
наводи да у црквеном дворишту није било никаквог бројила током изградње цркве, те 
да електрична енергија није коришћена за изградњу цркве, будући да су добијали 
готов материјал за изградњу, изузев повремене употребе агрегата. С тим у вези, 
подносилац захтјева тражи од Регулаторне комисије да се изврши корекција рачуна за 
утрошену електричну енергију за мјесец октобар 2019. године, у складу са стварном 
потрошњом, без преношења непостојећег дуга са другог бројила. 

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-60-2/20 
од 24.2.2020. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање 
расположиве документације. 

Регулаторна комисија је, дана 22.6.2020. године, примила изјашњење противне стране, 
са расположивом документацијом. У изјашњењу је, између осталог, наведено да се 
захтјев подносиоца односи на оспоравање рачуна за електричну енергију за мјесец 
октобар 2019. године у износу од 6.968,89 КМ на мјерном мјесту ЕД број 85117420, 
Јанковићи бб у Бањој Луци, на којем је, као крајњи купац, евидентиран подносилац 
захтјева. Противна страна наводи да је ово први рачун који је издат за ово мјерно 
мјесто након извршене пријаве подносиоца као крајњег купца од 1.10.2019. године, а 
на овај рачун је пренесен дуг, односно затечено стање утрошених kWh са бројила број 
101269 које је противна страна инсталирала 2017. године за потребе изградње цркве 
на молбу подносиоца захтјева. Подносиалц захтјева је 15.06.2017. године платио 
износ од 29,25 КМ на име трошкова издавања електроенергетске сагласности. 
Противна страна наводи да је подносилац захтјева дана 09.09.2019. године поднио 
захтјев за прикључење на електродистрибутивну мрежу, а прегледом мјерног мјеста 
од 17.09.2019. године је затечено бројило број 101269 са стањем ВТ 15343 и МТ kWh 
43419 kWh, док је, дана 04.10.2019. године, ово бројило замијењено бројилом број 
10309666. Поводом поднесеног приговора подносиоца захтјева на рачун од 20.11.2019. 
године за мјесец октобар 2019. године, противна страна наводи да је, дана 06.12.2020. 
године, доставила одговор да се не може удовољити његовом захтјеву. 

Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом 
поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може 
утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без 
посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром 
на то, Регулаторна комисија је, на 147. редовној сједници, одржаној 2. јула 2020. 
године, у Требињу, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и 
на истој сједници утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Ови акти су достављени 
странкама, којима је указано да у року од осам дана од дана пријема могу доставити 
коментаре у писменој форми на достављене акте. Такође, на интернет страници и 
огласној табли Регулаторне комисије је објављено и обавјештење за јавност о 
рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је, такође, указано на могућност 
подношења коментара. У остављеном року, странке нису доставиле коментаре на 
закључак и нацрт рјешења. 

У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су 
странке приложиле: захтјев подносиоца од 29.01.2020. године, рачуне за електричну 
енергију, приговор на рачун од 20.11.2019. године, одговор противне стране од 
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06.12.2019. године, изјашњења противне стране од 18.06.2020. и 11.06.2020. године, 
енергетску картицу, картицу по датуму књижења – редовна потрошња, извод 
отворених ставки на дан 31.10.2019. године, читачке листе, предрачун од 14.06.2017. 
године на износ од 29,25 КМ, признаница о уплати износа од 29,25 КМ од 15.06.2017. 
године, молбе подносиоца за прикључење од 05.06.2017. године и 25.10.2017. године, 
предрачун од 14.11.2017. године на износ од 1.189,67 КМ, признаница о уплати износа 
од 1.189,67 КМ од 06.09.2019. године, налог за рад од 01.10.2019. године, налог за 
замјену бројила 04.10.2017. године, захтјев за прикључење на електродистрибутивну 
мрежу од 09.09.2019. године, потврду о исправности електричних инсталација 
извођача радова од 17.09.2019. године, обавјештење противне стране од 04.10.2019. 
године, рјешење о електроенергетској сагласности од 27.09.2019. године, рачун од 
30.09.2019. године, уговор о прикључењу нестандардним прикључком од 27.09.2019. 
године, записник о прегледу мјерног мјеста од 17.09.2019. године, декларацију о 
прикључку од 17.09.2019. године и уговор о јавном санбдијевању електричном 
енергијом од 01.10.2019. године. 

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након 
извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној 
повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице 
релевантне за одлучивање: 

 као крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинство'', 2. тарифна група, на 
мјерном мјесту ЕД број 85117420, Јанковићи бб у Бањој Луци, евидентиран је 
подносилац захтјева, почев од 01.10.2019. године; 

 подносилац захтјева је дана 05.06.2017. године поднио захтјев противној страни, 
да му се омогући постављање бројила електричне енергије за потребе изградње 
цркве; 

 подносилац захтјева је, у складу са предрачуном противне стране број 87751 од 
14.6.2017. године, дана 15.7.2017. године, уплатио износ од 29,25 КМ на име 
накнаде за издавање електроенергетске сагласности; 

 противна страна није донијела рјешење о електроенергетској сагласности за 
градилиште; 

 противна страна наводи да је поставила бројило број 101269 за потребе 
изградње цркве,  

 противна страна није записнички утврдила када је бројило број 101269 
постављено на мјерно мјесто и када је прикључено на дистрибутинву мрежу, те 
стање бројчаника ВТ и МТ овог бројила; 

 након постављања бројила број 101269, противна страна није очитавала ово 
бројило, није испостављала рачуне за електричну енергију, нити је вршила 
контроле овог мјерног мјеста, нити је увела у своје евиденције ово мјерно мјесто; 

 дана 27.08.2019. године, подносилац захтјева је са противном страном закључио 
Уговор о прикључењу нестандардним прикључком број 7375/17; 

 дана 06.09.2019. године, подносилац захтјева је, у складу са предрачуном број 
102749 од 14.11.2017. године и закљученим уговором о прикључењу, платио 
противној страни износ од 1.189,67 КМ; 

 дана 09.09.2019. године, подносилац захтјева је поднио противној страни захтјев 
за прикључење на електродистрибутивну мрежу; 

 противна страна је дана 17.09.2019. године извршила контролу мјерног мјеста и 
издала Декларацију о прикључку број 7375/17 за ово мјерно мјесто; 
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 дана 01.10.2019. године, извршена је пријава подносиоца захтјева као крајњег 
купца, а подносилац захтјева је истог дана са противном страном закључио 
Уговор о јавном снабдијевању електричном енергијом број 913/19-586; 

 дана 04.10.2019. године, противна страна је, на основу налога за рад број 
1388868, извршила замјену бројила, на начин да је скинуто бројило број 101269 
са стањем ВТ 15343 и МТ kWh 43419 kWh, а постављено бројило број 10309666; 

 приликом замјене бројила број 101269 и постављања бројила број 10309666 није 
сачињен записник о контроли мјерног мјеста и замјени бројила; 

 противна страна је, на основу података са скинутог бројила број 101269, 
извршила обрачун утрошене електричне енергије за период од постављања 
бројила 2017. године, па до 04.10.2019. године и износ од 6.968,89 КМ приказала 
на рачуну за мјесец октобар 2019. године; 

 поводом приговора подносиоца захтјева на рачун од 20.11.2019. године за 
мјесец октобар 2019. године, противна страна је дана 06.12.2020. године 
доставила одговор да се не може удовољити његовом захтјеву; 

 подносилац захтјева није извршио плаћање рачуна за мјесец октобар 2019. 
године и није му обустављена испорука електричне енергије. 

 

Предмет овог спора је утврђивање основаности задужења подносиоца захтјева за 
утрошену електричну енергију на рачуну за мјесец октобар 2019. године у износу од 
6.968,89 КМ након извршене пријаве подносиоца захтјева од 01.10.2019 године, као 
крајњег купца, приликом издавања првог рачуна за електричну енергију за мјесец 
октобар 2019. године. Овај износ противна страна је утврдила на основу обрачуна 
утрошене електричне енергије на основу очитаних количина са скинутог бројила број 
101269, за период од 2017. године, када је према наводима противне стране 
постављено ово бројило па до 04.10.2019. године, када је извршена замјена бројила. 
По захтјеву подносиоца од 05.06.2017. године, противна страна је поставила бројило 
број 101269 за потребе изградње цркве. У спису предмета достављен је предрачун 
број  87751 од 14.6.2017. године на име накнаде за издавање електроенергетске 
сагласности на износ од 29,25 КМ, који је подносилац захтјева платио дана 15.6.2017. 
године. Међутим, противна страна не располаже подацима нити је записнички 
утврдила када је бројило број 101269 постављено на мјерно мјесто и када је 
прикључено на дистрибутинву мрежу, те стање бројчаника ВТ и МТ овог бројила 
приликом његовог постављања. Самим тим што није сачињен записник приликом 
постављања овог бројила нису достављени ни докази о томе да ли је ово бројило 
имало верификациони жиг и да ли је он био валидан. Посебно се мора имати у виду и 
околност да је ово бројило произведено 2000. године. Поред тога, противна страна 
признаје у свом изјашњењу да је по захтјеву подносиоца извршила постављање 
бројила број 101269, тако да нема ни разлога који би указивали на евентуално 
постојање неовлашћене потрошње на овом мјерном мјесту. 

Одредбама члана 72. став 4. Закона о електричној енергији прописано је, да о захтјеву 
за издавање електроенергетске сагласности одлучује дистрибутер путем јавног 
овлашћења, по правилима управног поступка. Противна стране је била дужна да 2017. 
године, у смислу одредби члана 72. Закона о електричној енергији и одредби члана 13, 
14. и 30. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричноме енергијом 
(''Службени гласник Републике Српске''', број 90/12 и 7/19), спроведе поступак 
издавања електроенергеске сагласности за градилиште. Поред тога, противна страна 
поред неиздавања рјешења о електроенергетској сагласности за градилиште и других 
аката, није спровела дужне радње у погледу уредног документовања радњи на 
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прикључењу, пломбирању, издавањау налога, сачињавању одговарајућих записника, 
увођењу мјерног мјеста у своје евиденције, нити је вршила очитање овог бројила у 
складу са обавезом из члана 9. тачка е) Општих услова, није издавала рачуне за 
електричну енергију у складу са обавезом из одредбе члана 10. тачка в) Општих 
услова, нити је вршила контроле овог мјерног мјеста. Због непоступања противне 
стране, односно због неизвршавања њених обавеза из наведених прописа и учињеног 
низа пропуста у документовању предузетих радњи и валидности очитаних количина 
утрошене електричне енергије, утврђено је да је захтјев подносиоца којим оспорава 
рачун за електричну енергију за мјесец октобар 2019. године у износу од 6.968,89 КМ у 
цјелости основан, те је наложено противној страни да овај рачун стави ван снаге, како 
је одлучено у тачки 1. диспозитива овог рјешења.  

С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном  поступку и да су трошкови поступка 
били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду 
трошкова поступка, 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 Окружнoм суду у Требињу у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења.        

 

 
 
       Предсједник 
 
 
Владислав Владичић 

                                                                                                                                                                                                     


