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 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-202-38/19/Р-152-222              
Датум: 03.09.2020. 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. алинеја 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 43. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", 
број 70/10 и 7/19), у поступку рјешавања спора поводом захтјева Милошевић 
Велибора из Братунца, заступаног од стране адвокатске канцеларије Предраг 
Барош из Бање Луке, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-
Бијељина'' а.д. Бијељина, у вези са правом на напајање електричном енергијом, уз 
учешће и странке Бандука Неђељка, заступаног од стране Игора Остојића, адвоката 
из Бијељине, након одржане формалне расправе, Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске је на 152. редовној сједници, одржаној 03.09.2020. 
године у Требињу, донијела   

 
РЈЕШЕЊЕ 

 
1. УСВАЈА СЕ захтјев Милошевић Велибора из Братунца од 14.05.2019. године 

за напајање електричном енергијом мјерног мјеста ЕД број 
0042010300219005, у улици Цара Лазара број 13д у Братунцу. 

2.  УСВАЈА СЕ захтјев подносица за накнаду штете, те се НАЛАЖЕ СЕ МХ 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина да 
подносиоцу захтјава измири износ штете по основу неосноване обуставе 
испоруке електричне енергије за период 05.03.2019. године – 30.07.2019. 
године, у вриједности испоручене електричне енергије у истом периоду 
претходне године. 

3. ОДБИЈА СЕ захтјев Бандука Неђељка за накнаду трошкова правног 
заступања у износу од 877,50 КМ и 438,75 КМ, односно укупно 1.316,25 КМ, 
те свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку. 

  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 11.04.2019. године, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија), од стране Републичке управе за инспекцијске 
послове, достављен је захтјев за рјешавање спора Милошевић Велибора из 
Братунца (у даљем тексту: подносилац захтјева), против МХ "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина (у даљем тексту: противна 
страна), у вези са правом на напајање електричном енергијом. Подносилац 
захтјева, који је у овом поступку заступан од стране адвокатске канцеларије Барош 
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из Бање Луке, доставио је непосредно Регулаторној комисији захтјев за рјешавање 
спора 14.05.2019. године. У свом захтјеву подносилац је приговорио на обуставу 
испоруке електричне енергије од 05.03.2019. године, која је извршена на мјерном 
мјесту ЕД број 000042010300219005, које се налази у објекту у улици Цара Лазара у 
Братунцу, а који подносилац захтјева користи. Даље је наведено, да је противна 
страна неосновано извршила обуставу испоруке електричне енергије на захтјев 
Неђељка Бандуке, који није власник, нити посједник наведеног објекта и поред тога 
што је подносилац захтјева имао закључен уговор о снабдијевању. Подносилац 
захтјева је навео да је Неђељко Бандука регистрован као крајњи купац, након што је 
противној страни доставио Пресуду Врховног суда Републике Српске од 09.11.2017. 
године и Рјешење РУГИП од 07.02.2018. године. Међутим, указао је и да наведеном 
пресудом није установљено никаво право Неђељку Бандуки, као и да је Рјешење 
РУГИП од 07.02.2018. године поништено Рјешењем другостепеног органа дана 
25.12.2018. године, а што је било познато и противној страни. Даље је указано, да је 
подносилац захтјева изградио и опремио објекат у коме се налази предметно 
мјерно мјесто, да је редовно измиривао обавезе за испоручену електричну енергију, 
те да је он још увијек посједник објекта. Такође, подносилац захтјева је навео да му 
је искључењем електричне енергије причињена и материјална штета, те тражи да 
му се иста надокнади у складу са одредбом члана 108. став 3. Општих услова за 
испоруку и снабдијевању електричном енергијом (''Службени гласник Републике 
Српске'' број 90/12 и 81/19) – даљем тексту: Општи услови. С обзиром на наводе из 
захтјева и документацију коју је приложио, подносилац тражи да се поново 
успостави напајање електричном енергијом на предметном мјерном мјесту и поново 
закључи уговор о снабдијевању. 

Противна страна је на захтјев Регулаторне комисије, доставила изјашњење о 
захтјеву подносиоца, дана 07.06.2019. године, у коме је наведено да је на мјерном 
мјесту ЕД број 0042010300219005, које се налази у објекту у улици Цара Лазара бб 
у Братунцу, као крајњи купац регистрован Неђељко Бандука из Братунца, а на 
основу његовог захтјева од 11.02.2019. године. До тада је на мјерном мјесту био 
регистрован подносилац захтјева, који је од 10.01.2014. године имао закључен 
уговор о снабдијевању. Како противна страна наводи, промјена крајњег купца је 
извршена након што је Неђељко Бандука доставио валидну документацију и то 
Пресуду Врховног суда Републике Српске број 82 0 П 013468 17 Рев од 09.11.2017. 
године и Рјешење РУГИП број 21.14-952.1-37/2918 од 07.02.2018. године, на основу 
кога је Неђељко Бандука уписан као корисник земљишта и објекта са наведеним 
мјерним мјестом. Даље је наведено, да је након тога закључен уговор о 
снабдијевању са Неђељком Бандуком, те је на његов захтјев, дана 05.03.2019. 
године, извршена и обустава испоруке електричне енергије мјерном мјесту ЕД број 
0042010300219005. У изјашњењу се наводи, да је подносилац захтјева поднио 
приговор на промјену крајњег купца и искључење електричне енергије, али да је 
приговор одбијен и поред тога што је подносилац редовно измиривао обавезе за 
испоручену електричну енергију. Противна страна страна је истакла да је промјена 
крајњег купца и искључење на мјерном мјесту извршено у складу са прописима, те 
предлаже да се захтјев подносиоца одбије као неоснован. 

Регулаторна комисија је поступајући по захтјеву Милошевић Велибора из Братунца 
на 117. редовној сједници, одржаној 11.07.2019. године, донијела коначно Рјешење 
број 01-202-11/19/Р-117-167. Овим рјешењем је усвојен захтјев Милошевић 
Велибора из Братунца, којим тражи право на напајање електричном енергијом на 
мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005, у улици Цара Лазара бб у Братунцу, те 
је наложено МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. 
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Бијељина, да без одлагања изврши прикључење овог мјерног мјеста на 
електродистрибутивну мрежу. 

Поступајући по тужби Бандука Неђељка из Братунца, заступаног од стране Игора 
Остојића, адвоката из Бијељине, од 09.08.2019. године, поднесеној против Рјешења 
Регулаторне комисије број 01-202-11/19/Р-117-167 од 11.07.2019. године, Окружни 
суд у Требињу је дана 21.02.2020. године донио Пресуду број 15 0 У 004381 19 У, 
којом је тужба уважена и оспорено рјешење поништено. У пресуди је образложено 
да су повријеђена правила поступка приликом доношења оспореног рјешења, 
односно да нису били испуњени услови за спровођење скраћеног поступка. У 
пресуди је образложено да је Неђељку Бандуки требало дати статус странке и 
омогућити му учешће у поступку, ради заштите својих права и интереса. Такође, 
наведено да је требало одлучити и о другим захтјевима Милошевић Велибора, који 
се односе на накнаду штете због обуставе испоруке електричне енергије и поновно 
закључивање уговора о снабдијевању. У пресуди су такође, детаљно образложена 
правна схватања и примједбе суда у погледу поступка, те је према овој пресуди 
Регулаторна комисија дужна да у поновном поступку, донесе нови управни акт 
уважавајући правно схватање и примједбе суда у погледу поступка. 

Поступајући по пресуди Окружног суда у Требињу, Регулаторна комисија је поново 
разматрала цјелокупан спис овог предмета, у потпуности уважавајући правна 
схватања и примједбе суда у погледу поступка, те је на основу одредбе члана 60. 
став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (у даљем 
тексту: Правилник), донијела Закључак о одржавању формалне расправе у овом 
поступку, дана 31. марта 2020. године, 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 
25.03.2020. године, за достављање коментара заинтересованих лица. О одржавању 
формалне расправе Регулаторна комисија је објавила обавјештење за јавност, у 
складу са чланом 23. наведеног Правилника, на интернет страници и на огласној 
табли Регулаторне комисије. У остављеном року, нису достављени коментари 
заинтересованих лица на поднесени захтјев. Због општепознате епидемиолошке 
ситуације, ова расправа је одложена за 1. јул 2020. године. 

Формална расправа је одржана је 01.07.2020. године, у просторијама МХ "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ 
Електродистрибуција Братунац, у улици Братуначких бригада бб, Општина 
Братунац. На расправи је, поред запослених у Регулаторној комисији, био присутан 
пуномоћник подносиоца захтјева, пуномоћник Бандука Неђељка из Братунца, те 
пуномоћник и свједок противне стране.  

Након формалне расправе, водитељ потупка је сачинио извјештај са препоруком за 
одлучивање који је достављен странкама са могућношћу достављања коментара у 
року од осам дана, а на основу одредбе члана 42. Правилника.  

У остављеном року, коментаре на извештај водитеља поступка је доставио 
пуномоћник Бандука Неђељка, у којима је истакао да у цјелости оспорава 
достављени извјештај и приједлог рјешења овог спора, наводећи да је приједлог 
рјешења незаконит, јер занемарује одредбу члана 52. став 1. тачка а) Општих 
услова и промјену власништва над објектом крајњег купца, те предлаже да се затјев 
Милошевић Велибора одбије као неоснован. У коментарима се наводи, да је од 
стране надлежног органа утврђено право својине 1/1 у корист Бандука Неђељка на 
парцели на којој се налази предметно мјерно мјесто, а што је потврђено рјешењима 
РУГИП која су презентована и на формалној расправи. Поред тога, у коментарима 
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наводи да је неосновано тумачење водитеља поступка када се позива на 
државинску заштиту и нарушавање последњег фактичког стања посједа, јер се ради 
о стварима за које није надлежна Регулаторна комисија и јер нису наведене 
релевантне законске одредбе за таква тумачења. Такође је истакнуто да позивање 
у извјештају на одредбе члана 79.- 81. Закона о електричној енергији и 97. став 1. 
Општих услова немају везе са предметним поступком и да су једино релевантне 
одредбе члана 52. став 1. Општих услова, чија се примјена како се то у 
коментарима наводи свјесно занемарује и на које се Регулаторне комисија 
позивала код доношења рјешења од 11.07.2019. године. Због свега наведеног, у 
коментарима се истиче да је противна страна имала право да поступи по наведеној 
одредби Општих услова и не може бити одговорна за било какву штету. Поред 
наведеног, у коментарима је оспорен и приједлог одлуке о трошковима поступка, 
позивајући се на одредбу члана 103. став 2. Закона о општем управном поступку, 
сматрајући да Бандука Неђељко има право на накнаду трошкова поступка. У  
коментарима је истакнут и додатни захтјев за накнаду трошкова поступка, у виду 
трошкова правног заступања и сачињавање коментара на извештај водитеља 
поступка у износу од 438,75 КМ. 

У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију, као 
доказну подлогу, коју су странке приложиле: Акт „Пријaва незаконитог поступања“ 
19.03.2019. године, Захтјев за рјешавање спора од 14.03.2019. године, Пуномоћ од 
13.03.2019. године, Изјашњење противне стране број 2210-2/19 од 04.06.2019. 
године, Уговор о снабдијевању број 708/09-25-1144 од 10.01.2014. године, Пресуду 
број 82 0 П 013468 17 Рев од 19.11.2017. године, Жалбу од 17.09.2018. године, 
Рјешење о проведеној промјени број 21-14-952.1-37/2018 од 07.02.2018. године, 
Захтјев за измјену матичних података од 11.02.2019. године, Уговор о јавном 
снабдијевању електричном енергијом број 04/19-52 од 11.02.2019. године, Захтјев за 
одјаву мјерног мјеста од 05.03.2019. године, Записник о искључењу електричне 
енергије по налогу број 152155 од 05.03.2019. године, Приговор од 14.03.2019. 
године, Одговор на приговор број 186/19 од 18.03.2019. године, Рјешење број 
21.03/952.1-219/18 од 25.12.2018. године, Енергетску картицу ЕД број 
0042010300219005 и Финансијску картицу ЕД број 0042010300219005, Увјерење број 
082-0-Су-19-000169 од 29.03.2019. године, Позив број 82 0 П 022178 18 П од 
21.05.2020. године, Записник о укључењу по налогу број 168354 од 30.07.2017. 
године, Рјешење број 21.14/952.1-37/18 од 12.09.2019. године, Рјешење број 21.14-
951-102-225/2018 од 20.04.2019. године, Рјешење број 21.4/952.1-285/19 од 
28.10.2019. године, Записник са формалне распаве у поступку рјешавање спора по 
захтјеву Милошевић Велибора из Братунца број 01-202-32/19 од 0107.2020. године, 
рачуни за испоручену електричну енергију за ЕД број 0042010300219005 за период 
од августа 2019. године до маја 2020. године, Извјештај водитеља поступка број 01-
202-33/19 од 6.7.2020. године и Коментаре на Извјештај водитеља поступка број 
23/19 од 20.7.2020. године. 

Након одржане формалне расправе и на основу увида у сву приложену 
документацију странака у овој правној ствари, те након извршене оцјене 
прикупљених доказа како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, као 
и на основу резултата цјелокупног поступка, утврђене су сљедеће чињенице 
релевантне за одлучивање: 

 Подносилац захтјева је од 10.01.2014. године био регистрован као крајњи 
купац на мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005, које се налази у објекту у 
улици Цара Лазара број 13д у Братунцу, а са противном страном је закључио 
уговор о снабдијевању, по основу којег је користио електричну енергију; 
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 Дана 11.02.2019. године, на овом мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005, 
као крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинство'', регистрован је 
Неђељко Бандука из Братунца, који је исти дан са противном страном 
закључио уговор о снабдијевању; 

 Дана 05.03.2019. године противна страна је поступајући по захтјеву Неђељка 
Бандуке, који није био образложен, извршила обуставу испоруке електричне 
енергије на мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005, о чему је сачињен 
Записник о искључењу електричне енергије по налогу број 152155 од 
05.03.2019. године; 

 На мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005, до искључења електричне 
енергије, редовно су се измиривале обавезе за испоручену електричну 
енергију према противној страни; 

 Подносилац захтјева је и након обуставе испоруке електричне енергије на 
овом мјерном мјесту дана 5.3.2019. године и даље остао у посједу 
предметног простора са овим мјерним мјестом; 

 Регулаторна комисија је поводом захтјева Милошевић Велибора из Братунца 
донијела рјешење број 01-202-11/19/Р-117-167. од 11.7.2019. године, којим је 
усвојен захтјев Милошевић Велибора из Братунца, којим тражи право на 
напајање електричном енергијом на мјерном мјесту ЕД број 
0042010300219005, у улици Цара Лазара у Братунцу, те је наложено МХ 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, да без 
одлагања изврши прикључење овог мјерног мјеста на електродистрибутивну 
мрежу; 

 Противна страна је поступајући по рјешењу број 01-202-11/19/Р-117-167 од 
11.7.2019. године, дана 30.07.2019. године извршила поновно укључење 
електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005, што је 
констатовано Записником о укључењу по налогу број 168354 од 30.07.2019. 
године и поново у својим евиденцијама евидентирала Милошевић Велибора, 
као крајњег купца електричне енергије и 

 У току је судски спор имеђу подносиоца захтјева и Неђељка Бандуке у вези 
са некретнинама које обухватају и предметни објекат са мјерним мјестом ЕД 
број 0042010300219005.  

Из достављене документације је утврђено да је подносилац захтјева са противном 
страном је закључио уговор о снабдијевању од 10.01.2014. године мјерном мјесту 
ЕД број 0042010300219005, које се налази у објекту у улици Цара Лазара број 13д у 
Братунцу. Подносилац захтјева је овај објекат несметано користио, иако је вођено 
више поступка пред надлежним органима, због спора имовинско-правне, између 
подносиоца захтјев и Бандука Неђељка из Братунца. Такође је утврђено да је 
противна страна, дана 11.02.2019. године, у својим евиденцијама извршила 
промјену крајњег купца на мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005, када је 
умјесто подносиоца захтјева, као крајњи купац на овом мјерном мјесту регистрован 
Неђељко Бандука из Братунца, а исти дан противна страна је једнострано 
раскинула уговор о снабдијевању за подносиоцем захтјева, те закључила уговор о 
снабдијевању са Неђељком Бандуком. Као разлог за ову промјену противна страна 
је навела да су јој од стране Неђељка Бандуке достављени Пресуда Врховног суда 
Републике Српске број број 82 0 П 013468 17 Рев од 19.11.2017. године и Рјешење 
РУГИП о проведеној промјени број 21-14-952.1-37/2018 од 07.02.2018. године, којим 
је у катастарском операту извршена промјена корисника објекта у улици Цара 
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Лазара у Братунцу, са подносиоца захтјева на Бандука Неђељка. Поступајући по 
захтјеву Неђељка Бандуке противна страна је дана 05.03.2019. године, који није био 
образложен, извршила обуставу испоруке електричне енергије на мјерном мјесту 
ЕД број 0042010300219005, те је о томе сачињен Записник о искључењу електричне 
енергије по налогу број 152155 од 05.03.2019. године. 

Након проведене формалне расправе и оцјене изведених доказа у току цјелокупног 
поступка, укључујући и доказе у виду документације која је приложена на овој 
расправи утврђено је, да је Неђељко Бандука уписан у катастарски операт као 
корисника предметног објекта са мјерним мјестом ЕД број 0042010300219005, у 
улици Цара Лазара у Братунцу, о чему је донесено Рјешење РУГИП број 
21.14/952.1-37/18 од 12.09.2019. године. Ово рјешење је потврђено и у жалбеном 
поступку, када је Рјешењем РУГИП број 21.4/952.1-285/19, одбијена жалба 
подносиоца захтјева, против Рјешење РУГИП број 21.14/952.1-37/18 12.09.2019. 
године. Такође, дана 30.04.2019. године у поступку излагања на јавни увид података 
о непокретностима и утврђивању права на непокретности, донесено је Рјешење 
број 21.14-951-102-225/2018. Овим рјешењем је утврђено право својине Неђељку 
Бандуки на земљишту и изграђеном објекату, које је уписано у привременом листу 
непокретности број 225 КО Братунац означеном као к.п. број 1766/4, заједно са 
објектом који је изграђен на том земљишту. У тачки 4. овог рјешења утврђено да се 
уписује и забиљежба покренутог спора код Основног суда у Сребреници и забрана 
отуђења и оптерећења ових непокретности, чиме је потврђено да је и даље постоји 
имовински спор пред надлежним судом око ове непокретности. Имајући у виду 
напријед наведена рјешења, није спорно да је Бандука Неђељко уписан у 
катастарском операту као корисник предметног објекта са мјерним мјестом ЕД број 
0042010300219005, нити да је у поступку јавног излагања података о 
непокретностима и утврђивању права на непокретности, уписано право својине на 
наведеним непокретностима. Дакле, у овом случају није спорно власништво над 
објектом, као и доказна подлога која је о томе приложена, нити је занемарена 
одредба члана 52. став 1. Општих услова, како се то тврди у коментарима. 
Одредбом члана 52. Општих услова, се декларишу чињенице које доводе до 
престанка уговора о снабдијевању, у циљу правног уређења односа према 
редовном слиједу ствари и разграничењу обавеза поводом испоруке електричне 
енергије, који се даље разрађују у ставовима 2.-14. овог члана. Овај члан се не 
бави фактичким радњама на обустави испоруке елетричне енергије, јер се ове 
радње могу предузети само у прописаним случајевима. Због тога су неосновани 
коментари у погледу примјене одредбе члана 52. Општих услова.  

Међутим, треба имати у виду и чињеницу да је фактички посједник објекта са 
мјерним мјестом ЕД број 0042010300219005 и даље подносилац захтјева, односно 
да има државину над наведеним објектом. Подносиоцу захтјева припада и 
државинска заштита у смислу одредби члана 313. и 317. Закона о стварним 
правима (''Службени гласник Републике Српске'', број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 
60/15 и 107/19), па се питање државине, односно фактичког посједа над 
предметним објектом може рјешавати само у законом прописаном поступку пред 
надлежним судом, а не у поступку пред Регулаторном комисијом. Уколико изостане 
могућност уласка у посјед мирним путем, у том случају и власник ствари мора 
увођење у посјед издејствовати на основу акта донесеног у поступку пред 
надлежним судом.  У смислу наведених одредби Закона о стварним правима, није 
дозвољено да се фактичким радњама, нарушава и смета посљедња фактичка 
власт на објекту, што укључује и обуставу испоруке електричне енергије на спорном 
објекту, све док се то питање не ријеши пред надлежним судом. Поред наведеног, 
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на основу приложеног Увјерења Основног суда у Сребреници број 082-0-Су-19-
000169 од 29.03.2019. године, позива подносиоцу захтјева на рочиште број 82 0 П 
022178 18 П од 21.05.2020. године према којем је главна расправа у овом поступку 
заказана за 23.09.2020. године, као и рјешења број 21.14-951-102-225/2018 од 
30.04.2019. године, којим је између осталог констатована забиљежба покренутог 
спора код Основног суда у Сребреници је утврђено да се у вези са предметним 
објектом и даље води спор пред Основним судом у Сребреници. С обзиром на 
чињеницу да дужи временски период постоји имовинско-правни спор између 
подносиоца захтјева и Бандука Неђељка пред надлежним органима, у вези са 
имовинским правима на овом објекту, било какво нарушавање посљедњег 
фактичког стања посједа, прије рјешања имовинских питања и питања увођења 
власника у посјед мимо редовног поступка, би било противзаконито. Треба истаћи 
да се у овом поступку није бавило имовинским питањима на некретнинама, нити је 
за то надлежна Регулаторна комисија, већ се само бавило питањем фактичког 
напајања електричном енергијом објекта, за што је надлежна Регулаторна комисија, 
на основу одредбе члана 28. алинеја 1. Закона о електичној енергији ("Службени 
гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), до рјешења 
имовинскоправних односа од стране надлежних органа, укључујући и рјешавања 
фактичког увођења у посјед, пред надлежним органом. Имајући у виду наведене 
одредбе, како противна страна – дистрибутер, тако и Регулаторна комисија, морају 
поштовати законску обавезу, да својим радњама и актима не нарушавају и сметају 
државину, путем обуставе испоруке електричне енергије, посебно што се обустава 
испоруке електричне енергије може предузети само у случајевија који су утврђени 
законским и подзаконским прописом. Према томе, ни ком случају се одредба члана 
52. став 1. Општих услова не може сагледавати изоловано од других прописа, нити 
ова одредба може дерогирати наведене законске одредбе Закона о стварним 
правима и Закона о електричној енергији, које експлицитно прописују када се може 
извршити радња обуставе испоруке електричне енергије. Због тога су у цјелости 
неосновани коментари Бандука Неђељка у којима је навео да се у овом поступку 
бавило државинском заштитом, за које није надлежна Регулаторна комисија.  

Имајући у виду наведено, противна страна у конкретном случају није имала правног 
основа за обуставу испоруке електричне енергије у одредбама члана 79. – 81. 
Закона о електричној енергији у одредбама члана 97. став 1. Општих услова, те је 
била дужна наставити испоруку електричне енергије на овом мјерном мјесту, све 
док се извршавају уговорене обавезе, укључујући и редовно измиривање обавеза 
за испоручену електричну енергију на овом мјерном мјесту и све док се не ријеши 
питање фактичког посједа на објекту пред надлежним органом. Поред наведеног, 
противна страна је обављајући дјелатност дистрибуције електричне енергије, дужна 
обезбиједити доступност мреже свим корисницима на транспарентан и 
недискриминирајући начин на основу одредбе члана 38. Закона о електричној 
енергији. Због тога противна страна мора водити рачуна, да својим активностима не 
нарушава и смета посљедње стање државине, у виду предузимања радњи на 
мрежи, па макар захтјев за предузимање радњи на мрежи био постављен и од 
стране власника, а посебно у ситуацији када се води имовински спор о стварним 
правима на објекту пред надлежним судом. Због тога су у цјелости неосновани и 
паушални коментари Бандука Неђељка, да позивање на наведене одредбе Закона 
о електричној енергији и Општих услова немају никакве везе са предметним 
поступком.   

На основу финансијских картица за ово мјерно мјесто, утврђено је да су до дана 
обуставе испоруке електричне енергије, редовно измириване обавезе за 
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испоручену електричну енергију, што је потврдила и противна страна у свом 
изјашњењу, тако да ни по том основу нису постојали разлози за обуставу испоруке 
електричне енергије. Из достављене документације је утврђено и да је противна 
страна поступајући по рјешењу Регулаторне комисије од 11.07.2019. године, дана 
30.07.2019. године извршила поновно укључење електричне енергије на мјерном 
мјесту ЕД број 0042010300219005, што је констатовано Записником о укључењу по 
налогу број 168354 од 30.07.2019. године, те у своје евиденције поново 
евидентирала Милошевић Велибора као крајњег купца електричне енергије. На овај 
начин је успостављено стање у испоруци електричне енергије, које је било прије 
неосноване обуставе испоруке електричне енергије, укључујући и важење уговора о 
снабдијевању који је закључен са подносиоцем захтјева.  

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ одлучено је као у тачки 1. 
диспозитива овог рјешења. 

Како није било основа да се изврши обустава испоруке електричне енергије на 
мјерном мјесту ЕД број 0042010300219005, то је противна страна на основу 
одредбе члана 108. став 3. Општих услова, дужна да подносиоцу захтјева измири 
штету по основу неосноване обуставе испоруке електричне енергије у периоду 
05.03.2019. године – 30.07.2019. године, у вриједности количине испоручене 
електричне енергије на овом мјерном мјесту у истом периоду претходне године, те 
је одлучено као у тачки 2. диспозитива овог рјешења. 

С обзиром на исход овог поступка, те одредбу члана 103. став 1. Закона о општем 
управном поступку ("Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07, 50/10 
и 66/18), којим је прописано да свака странка по правилу сноси своје трошкове 
проузроковане поступком, а међу којима су и трошкови правног заступања, није се 
могао прихватити захтјев Бандуке Неђељка за накнаду трошкова правног 
заступања  по адвокатској тарифи  и то првобитно постављен захтјев у износу од 
877,50 КМ и износ од 438,75 КМ за сачињавање коменатара на извјештај водитеља 
поступка, односно укупно 1.316,25 КМ. У овом случају се није могла примијенити 
одредба члана 103. став 2. Закона о општем управном поступку, на коју се позива 
Бандука Неђељко у коментарима, будући да ова одредба прописује у ком случају је, 
странка која је изазвала поступак у којем је учествовало двије или више странака, 
дужна да накнади оправдане трошкове поступка противној странци. Због тога је 
одбијен захтјев Бандука Неђељка за накнаду трошкова поступка, те је одлучено да 
свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, на 
основу одредбе члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, а у вези са 
одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку. 

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 рјешења.        

 
Предсједник 

 
 

Владислав Владичић 



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 

 

9 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                           


