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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-60-4/20/Р-147-166         
Датум: 2.7.2020. године              

 

На основу одредби члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 59/10) и члана 72. 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 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 147. редовној сједници, одржаноj 2. јула 2020. 
године, у Требињу, донијела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Спор покренут захтјевом Српске православне црквене општине у Бистрици – Црква 
Светог Василија Острошког из Бање Луке од 29.01.2020. године, 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, 
рјешаваће се у скраћеном 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 
коришћена прије прикључења и постављања бројила. У одговору дистрибутера – 
снабдјевача 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 
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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 
01.10.2019. 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 4.10.2019. 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 оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на 
основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети 
праведна одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и 
додатног извођења доказа, па је, на основу одредбе члана 72. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби, на 147. редовној сједници, одржаној 
2.7.2020. године, у Требињу, одлучено као у диспозитиву овог закључка, односно да 
се одлука о захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку. 
 
Правна поука: На овај закључак, странке могу поднијети коментаре Регулаторној 

комисији за  енергетику Републике Српске у писменој форми у року 
од 8 дана од дана пријема овог закључка. 

 

      Предсједник 

 
 Владислав Владичић 


