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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-301-4/20/Р-154-245 
Датум: 24.09.2020. године                                                                                                 
                                                                                                                               
 
На основу одредби члана 23. алинеја 1 Закона о електричној енергији (''Службени 
гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11),  члана 190. став 1. и 2. Закона 
о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18),  члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''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), члана 68. став 1. Правилника о издавању дозвола 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 7/19) и члана 67. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", 
број 70/10 и 7/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 154. 
редовној сједници, одржаној 24.09.2020. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да изврши контролу мјерног мјеста наплатни број 
902446640 у улици Козарска број 94 у Приједору, провјеру исправности бројила на 
овом мјерном мјесту и уговором уреди односе у вези са испоруком електричне 
енергије на овом мјерном мјесту, у року од 15 дана, од дана пријема овог рјешења, те 
да у овом року обавијести Регулаторну комисију о извршењу овог рјешења.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) примила је, дана 24.07.2020. године, поднесак Шкорић Вере из Приједора, 
Козарска број 94 (у даљем тексту: подносилац захтјева), насловљен као: ''Жалба'', 
којим оспорава рачун за електричну енергију за мјесец мај 2020. године у износу од 
301,14 КМ, на мјерном мјесту, наплатни број 902446640 у улици Козраска број 94 у 
Приједору. У поднесу је, између осталог, наведено да је, дана 20.06.2020. године, 
поднесен приговор Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, (у даљем тексту: дистрибутер-снабдјевач), на  
рачун за мјесец мај 2020. године и захтјев за контролу бројила на овом мјерном 
мјесту. У захтјеву се наводи да дистрибутер-снабдјевач није поступио по приговору 
на рачун за мјесец мај 2020. године, нити је вршио контролу мјерног мјеста, као и 
замјену мјерног уређаја, те се поднеском тражи да се наложи дистрибутеру да 
изврши корекцију спорног рачуна за мај мјесец 2020. године као и контролу мјерног 
мјеста и бројила.  

По овом поднеску је поступљено као по информацији о кршењу прописа и услова 
дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, издате 
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рјешењем Регулаторне комисије број 01-351-9/19 од 26. децембра 2019. године, па је 
у смислу одредбе члана 23. алинеја 1. Закона о електричној енергији, члана 68. став 1. 
Правилника о издавању дозвола и члана 67. Правилника о јавним расправама и 
рјешавању спорова и жалби, актом број 01-301-2/20 од 06.08.2020. године, од 
дистрибутера-снабдјевача затражено изјашњење о наводима из поднеска.  

У свом изјашњењу од 03.09.2020. и 31.08.2020. године, дистрибутер-снабдијевач је 
навео да је на мјерном мјесту наплатни број 902446640 у улици Козраска број 94 у 
Приједору, као крајњи купац електричне енергије, евидентиран Шкорић Лазо. 
Мјерно мјесто се налази на стубу и очитање утрошене електричне енергије се врши 
даљинским путем од 01.07.2015. године. Очитање утрошене електричне енергије за 
мјесец март 2020. године је извршено даљински, а након тога за мјесец мај, јун и јул 
текуће године пописивачи су лично вршили очитање утрошене електричне енергије, 
ради техничких проблема. У априлу мјесецу на овом мјерном мјесту вршена је 
процјена стања, а у мјесецу мају је очитана стварна потрошња електричне енергије 
са мјерног уређаја за ова два мјесеца и цјелокупан износ стварне потрошње 
обрачунат је и приказан на рачуну за мјесец мај 2020. године у износу од 301,14 КМ. 
Подносилац захтјева је приговорио на наведени рачун за мјесец мај 2020. године, те 
поднио и захтјев за контролу бројила на овом мјерном мјесту. Дистрибутер даље 
наводи да није поступио по приговору подносиоца захтјева јер, Шкорић Вера није 
регистрована као крајњи купац, нити је вршио контролу мјерног мјеста, као и 
замјену мјерног уређаја, из истих разлога. 

На основу тврдњи у захтјеву и изјашњењу дистрибутера-снабдјевача, те на основу 
приложене документације утврђено је, да је након смрти регистрованог крајњег 
купца елекричне енергије, са насљедником закључен уговор о снабдијевању 
електирчном енергијом, дана 27.11.2017. године, на рок важења од 12 мјесеци у 
смислу одредбе члана 52. став 8.-11. Општих услова за испоруку и санбдијевање 
електричном енергијом – у даљем тексу: Општи услови ("Службени гласник 
Републике Српске", број 90/12 и 81/19). Овај уговор је био довољан правни основ да 
дистрибутер-снабдјевач ажурира своје евиденције крајњих купаца електричне 
енергије. Међутим, на основу овога уговора дистрибутер-снабдјевач није ажурирао  
своје евиденције, а истеком рока његовог важења, на овом мјерном мјесту је 
настављена испорука електричне енергије, очитавање мјерног мјеста, обрачун, 
фактурисање и наплата утрошене електричне енергије. Дакле, уговорни однос је 
настављен, па је противно прописима дистрибутер-снабдјевач пропустио да поступи 
по приговору крајњег купца на рачун за мај 2020. године, те је пропустио да изврши 
контролу бројила, само зато што је у својим евиденцијама као крајњег купца 
електричне енергије и даље водио лице које је раније преминуло.  

На основу одредбе члана 38. Закона о електричној енергији дистрибутер је дужан да 
омогући доступност електродистрибутивне мреже свим корисницима на 
транспарентан и несикриминишући начин, у складу са прописима. Одредбом члана 
9. тачка љ. Општих услова је прописано да је дистрибутер обавезан да изради 
уговоре за регулисање односа са корисницима дистрибутивне мреже и јасна 
упутства и обрасце за поступање купаца и произвођача у остварењу својих права и 
обавеза и учинити их доступним купцима и произвођачима на прикладан начин, а 
одредбом члана 10. тачка б. Општих услова, је прописано да је снабдјевач обавезан 
закључити уговор о снабдијевању са крајњим купцем. Према томе, дистрибутер-
снабдјевач је у обавези да понуди закључење уговора о снабдијевању и коришћењу 
мреже, па је у овом случају дистрибутер-снабдјевач повриједио наведене одредбе 
закона и Општих услова, као и одредбу члана 109. Општих услова, непоступајући по 
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приговору корисника мреже, само зато што нису ажуриране евиденције 
дистрибутера-снабдјевача, иако је на овом мјерном мјесту уредно вршена испорука 
електричне енергије, очитање, обрачун, фактурисање и наплата преузете 
електричне енергије. Непоступањем у овом случају дистрибутер је грубо повриједо и 
одредбе члана 75. Општих услова и тачку 6.4.7. издате дозволе за обављање 
дјелатности дистрибуције електричне енергије, којима је дистрибутеру прописана 
обавеза одржавања мјерних уређаја.  

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, требало је наложити 
дистрибутеру-снабдјевачу да изврши контролу овог мјерног мјеста, провјеру 
исправности бројила и уговором уреди односе у вези са испоруком електричне 
енергије, како је и одлучено у диспозитиву овог рјешења.   

Овим рјешењем се није могло одлучити о захтјеву подносиоца за корекцију обрачуна 
утрошене електричне енергије за мај 2020. године, будући да није вршена контрола 
бројила, која је овим рјешењем наложена.  

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици 
и 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 

  


