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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-56-9/20/Р-151-213                                                                           
Датум: 20.8.2020. 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 - 
("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 Домазет Анта 
из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са правом на напајање електричном 
енергијом, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 151. редовној 
сједници, одржаној 20. августа 2020. године, у Требињу, донијела је сљедеће: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

 
1. УСВАЈА СЕ захтјев Домазет Анта из Бање Луке од 24.1.2020. и 13.3.2020. 

године и утврђује право на напајање електричном енергијом објекта са 
мјерним мјестом ЕД број 104692730, у мјесту Мотике бр. 427, Град Бања 
Лука. 

2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да омогући прикључење објекта подносиоца 
захтјева на електродистрибутивну мрежу и закључи уговор о снабдијевању, 
те да у својим евиденцијама води финансијско задужење по основу утрошене 
електричне енергије, од дана поновног прикључења објекта подносиоца на 
електродистрибутивну мрежу. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Поднесцима од 24.01.2020. и 13.3.2020. године, Домазет (Ивa) Анто из мјеста 
Мотике, Град Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо 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 даљем тексту: противна страна), у 
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вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са 
правом напајање његовог објекта који се налази у мјесту Мотике бр. 427, Град Бања 
Лука.  Подносилац захтјева, између осталог, наводи да се у децембру 2019. године 
вратио из Сједињених Америчких држава и обратио у писаној форми противној 
страни  за поновно прикључење његовог објекта на електродистрибутивну мрежу, на 
којем је дана 24.02.2015. године, због дуга по основу утрошене електричне енергије, 
извршена обустава испоруке електричне енергије. Подносилац захтјева наводи да 
овај дуг потиче од лица која су становала у његовом објекту и нису плаћала 
утрошену електричну енергију, а противна страна поновно прикључење његовог 
објекта на електродистрибутивну мрежу, условљава плаћањем трошкова поновног 
прикључења и измирењем дуга по основу утрошене електричне енергије који потиче 
од трећих лица у износу од 9.436,61 КМ, чијим би се плаћањем, како је информисан 
од противне стране, извршио отпис камата у износу од 12.011,85 КМ. Подносилац 
захтјева сматра да је ово потраживање противне стране застарјело, те тражи да се 
његов захтјев усвоји, на начин да му се у складу са Споразумом о поновном 
прикључењу стамбених објеката повратника на елекродистрибутивну мрежу у БиХ, 
омогући поновно прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу и закључење 
уговора о снабдијевању. 

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-56-2/20 
од 24.2.2020. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање 
расположиве документације. 

Регулаторна комисија је, дана 15.7.2020. године, примила изјашњење противне 
стране, са расположивом документацијом. У изјашњењу је, између осталог, 
наведено да се захтјев подносиоца односи на поновно прикључење објекта на 
електродистрибутивну мрежу на мјерном мјесту ЕД број: 104692730 које се налази 
на адреси Мотике бр. 427, Град Бања Лука. Противна страна наводи да је, дана 
29.11.2016. године, мјерно мјесто принудно одјавила, јер је приликом контроле 
мјерног мјеста која је изршена 22.11.2016. године записнички констатовано да у 
објекту нико не живи, а мјерно мјесто је искључено због дуга подносиоца захтјева 
дана 24.2.2015. године, када је записнички утврђено да електричну енергију у 
објекту користи Видовић Зора. Након што се подносилац захтјева, дана 20.11.2019. 
године, обратио противној страни са захтјевом за прикључење, противна страна 
наводи да је подносиоцу захтјева доставила одговор у којем га је упознала да је 
поред подношења захтјева за прикључење и плаћања трошкова прикључења, 
потребно да плати и дуг за утрошену електричну енергију у износу од 9.436,61 КМ, 
чијим плаћањем би се извршио отпис камате у износу од 12.011,85 КМ, према 
подацима из картице редовне потрошње – сумњива и спорна потраживања, која је 
формирана   5.12.2016. године, након принудне одјаве овог мјерног мјеста.   

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 149. редовној сједници, одржаној 30. 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, 
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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 за рјешавање спора од 24.1.2020. године, молбу од 
20.11.2019. године, одговор на молбу од 25.11.2019. године, захтјев за прикључење 
од 25.12.2019. године, одговор на захтјев од 13.1.2020. године, допуну захтјева за 
рјешавање спора од 13.3.2020. године, рјешење од 31.1.2020. године, увјерење од 
4.2.2020. године, захтјев за реновирање и обнову породичне куће од 4.2.2020. 
године, рачун за електричну енергију, изјашњење противне стране од 13.7.2020. и 
6.7.2020. године, енергетску картицу, картицу по датуму књижења – сумњива и 
спорна потраживања, картицу по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и 
камате – сумњива и спорна потраживања, читачке листе, налог за рад од 16.1.2015. 
године, записник о оизвршеној контроли мјерног мјеста од 16.1.2015. године, налог 
за обуставу испоруке електричне енергије од 24.2.2105. године, записник о 
извршеној контроли мјерног мјеста од 24.2.2015. године, записник о контроли 
мерјног мјеста од 22.11.2016. године и лист непокретности од 15.11.2019. 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'', 1. тарифна група, на 
мјерном мјесту ЕД број 104692730, Мотике бр. 427, Град Бања Лука, 
евидентиран је подносилац захтјева, прије 1991. године; 

 према подацима из читачких листи, мјерно мјесто није редовно очитавано; 
 због постојања дуга по основу утрошене електричне енергије у износу од 

17.351,41 КМ, противна страна је, дана 24.2.2015. године, издала налог за 
обуставу испоруке електричне енергије број 4030390 и извршила искључење 
објекта подносиоца захтјева и сачинила Записник број 0160142 у којем је 
констатовано да електричну енергију у објекту користи Зора Видовић; 

 противна страна је, дана 29.11.2016. године, мјерно мјесто принудно 
одјавила, јер је приликом контроле мјерног мјеста која је изршена 22.11.2016. 
године записником број 001/0013075 констатовано да у објекту нико не живи, 
а мјерно мјесто је искључено због дуга подносиоца захтјева дана 24.2.2015. 
године; 

 након принудне одјаве овог мјерног мјеста, противна страна је, дана 
5.12.2016. године, формирала картицу редовне потрошње – сумњива и 
спорна потраживања на име подносиоца захтјева, у којој је евидентриано 
издавање рачуна за утрошену електричну енергију почев од јануара 2014. 
године и са почетним салдом од 15.639,74 КМ; 

 поднесцима од 20.11.2019. године и 25.12.2019. године, подносилац захтјева 
се, након повратка из Сједињених Америчких Држава, обратио противној 
страни са захтјевом за поновно прикључење;  

 противна страна је у својим одговорима од 25.11.2019. и 13.1.2020. године 
обавијестила подносиоца захтјева, да је поред подношења захтјева за 
прикључење и плаћања трошкова прикључења, потребно да плати и дуг за 
утрошену електричну енергију у износу од 9.436,61 КМ, чијим плаћањем би се 
извршио отпис камате у износу од 12.011,85 КМ; 

 подносилац захтјева није платио износе које је захтијевала противна страна  и 
његов објекат се не напаја електричном енергијом. 
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Предмет овог спора је утрђивање основаности успостављања поновног права на 
напајање електричном енергијом објекта подносиоца захтјева на мјерном мјесту ЕД 
број 104692730 у мјесту Мотике бр. 427, Град Бања Лука. Наиме, на основу 
приложене документације, неспорно је утврђено да је подносилац захтјева био 
евидентиран као крајњи купац код противне стране на овом мјерном мјесту прије 
1991. године и да дужи времески период није био у посједу објекта, будући да се 
током ратних сукоба у БиХ настанио са породицом у Сједињеним Америчким 
Државама, што је потврдио приложеним доказима. Крајем 2019. године, подносилац 
захтјева се вратио у Републику Српску и обратио противној страни са захтјевом за 
прикључење на електродистрибутивну мрежу, којем захтјеву противна страна није 
удовољила, односно поновно прикључење објекта подносиоца на 
електродистрибутивну мрежу противна страна условљава плаћањем трошкова 
поновног прикључења и измирењем дуга по основу утрошене електричне енергије 
који потиче од трећих лица, у износу од 9.436,61 КМ, чијим би се плаћањем, 
извршио отпис камата у износу од 12.011,85 КМ. 

Ово мјерно мјесто у протеклом периоду није редовно очитавано, а због постојања 
дуга по основу утрошене електричне енергије у износу од 17.351,41 КМ, противна 
страна је, дана 24.2.2015. године, издала налог за обуставу испоруке електричне 
енергије број 4030390 и извршила искључење објекта подносиоца захтјева, те  
сачинила Записник број 0160142 у којем је констатовано да електричну енергију у 
објекту користи Зора Видовић. Након тога, противна страна је, дана 29.11.2016. 
године, мјерно мјесто принудно одјавила, јер је приликом контроле мјерног мјеста, 
која је изршена 22.11.2016. године, записником број 001/0013075, констатовано да у 
објекту нико не живи, а мјерно мјесто је искључено због дуга дана 24.2.2015. године. 
Након принудне одјаве овог мјерног мјеста, противна страна је, дана 5.12.2016. 
године, формирала картицу редовне потрошње – сумњива и спорна потраживања 
на име подносиоца захтјева, у којој је евидентриано издавање рачуна за утрошену 
електричну енергију почев од јануара 2014. године и са почетним салдом од 
15.639,74 КМ. 

Противна страна није доставила никакве доказе да је предузимала мјере за наплату 
потраживања по основу утрошене електричне енерегије против трећих лица која су 
трошила електричну енерегију у овом објекту. Захтијевање противне стране да 
подносилац захтјева сада плати овај дуг за утрошену електричну енергију који 
потиче од трећих лица, уз обавезу плаћање трошкова прикључења, како би му се 
омогућило поновно прикључење на електродистрибутивну мрежу, у супротности је 
са одредбом члана 15. Закона у облигационим односима (''Службени гласник СФРЈ'', 
број: 29/78, 39/85, 57/89) и (''Службени гласник Републике Српске'', број; 17/93, 3/96, 
39/03), којом је прописано да у заснивању двостраних уговора стране полазе од 
начела једнаке вриједности узајамних давања, тј. еквивалентности и одредби члана 
48. став 2. Закона о заштити потрошача у Републици Српској (''Службени гласник 
Републике Српске“, број 6/12, 63/14 и 18/17), којом је прописано да се обавеза 
плаћања економских услуга у које спада и испорука електричне енергије мора 
односити само на стварног корисника и/или на страну која је потписала уговор. 
Поред тога, противна страна је, за поновно прикључење објекта подносиоца 
захтјева на електродистрибутивну мрежу, требала примијенити одредбу члана 117. 
Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (''Службени 
гласник Републике Српске“, број 90/12 и 81/19), будући да се подносилац захтјева, 
као повратник, вратио у пријератно мјесто пребивалишта, према свим погодностима 
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из Споразума о поновном прикључењу стамбених објеката повратника на 
електродистрибутивну мрежу и БиХ. 

На основу наведених одредби, подносиоцу захтјева је омогућено поновно 
успостављање права на напајање електричном енергијом овог мјерног мјеста и 
наложено да противна страна изврши прикључење мјерног мјеста у објекту 
подносиоца захтјева на електродистрибутивну мрежу, а да у својим евиденцијама 
одвојено води финансијско задужење по основу утрошене електричне енергије на 
овом мјерном мјесту, од дана када изврши поновно прикључење објекта подносиоца 
на електродистрибутивну мрежу. Надаље, на основу одредбе члана 76. Закона о 
електричној енергији у вези са одредбом члана 27. Закона о облигационим 
односима, такође је наложено да противна страна омогући подносиоцу захтјева да 
закључи уговор о снабдијевању електричном енергијом на овом мјерном мјесту.  

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ одлучено је као у тачки 1. и 2. 
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 3. 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 

                                                                                                                                                                                                     


