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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-59-8/21/P-2-208     
Датум: 27.05.2021. године 
                                              

На основу одредби члана 32. став 2. алинеја 1. и члана 33. став 5. Закона о електричној 
енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 68/20), 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. 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 Васкрсије Тошића из Прњавора, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са правом на снабдијевање 
електричном енергијом, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 2. 
редовној сједници, одржаноj 27.05.2021. године, у Требињу, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

ОДБИЈА СЕ захтјев од 21.01.2021. године, Васкрсије Тошића из Прњавора, којим се тражи 
поновно прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу, на мјерном мјесту наплатни 
број 89929825, УР ''Укрински рај', у Средњим Палачковцима, као неоснован.  
 

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 29.01.2021. године, захтјев за рјешавање спора Васкрсије 
Тошића из Прњавора (у даљем тескту: подносилац захтјева), насловљен као: ''Молба за 
прикључење на електродистрибутивну мрежу''. Подносилац je у захтјеву, између осталог 
навeo, да је дана 18.10.2018. године, због дуга по основу утрошене електричне енергије у 
износу од 53.323,64 КМ, у објекту који се налази у Средњим Палачковцима бр. 88, ''Етно 
село Укрински рај'', наплатни број 89929825, обустављена испорука електричне енергије 
од стране МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем 
тексту: противна страна). Овај дуг, како подносилац захтјева наводи, настао је након што је 
на овом мјерном мјесту у септембру 2017. године утврђена неовлашћена потрошња за коју 
се не сматра одговорним, будући да се у том периоду налазио на издржавању казне 
затвора, а у објекту је уз његову сагласност,  дјелатност обављала Душка Ђурић која је и 
потписала записник о утврђивању неовлашћене потрошње. Подносилац захтјева даље 
наводи да је дана 30.03.2018. године, закључен уговор о медијацији и споразум о нагодби  
о измирењу дуга у ратама између противне стране и адвоката Вујадина Љубојевића, те да 
није упознат са овим уговором и споразумом, јер је у његово име уговор и споразум 
потписао адвокат Вујадин Љубојевић, којем није дао пуномоћ за потписивање. Подносилац 
захтјева даље наводи да је у марту 2020. године закључио уговор о закупу пословног 
простора са Љиљаном Симић, која се обраћала противној страни захтјевом за 
прикључење, у којем је навела да ће након прикључења плаћати трошкове утрошене 
електричне енергије према испостављеним фактурама, а на који јој није достављен 
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одговор. Подносилац захтјева од Регулаторне комисије тражи да се предузму мјере и 
радње како би се извршило поновно прикључење овог објекта на електродистрибутивну 
мрежу. 

Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-59-2/21 од 
22.02.2021. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из захтјева и 
достављања расположиве документације.  

Противна страна је, дана 19.03.2021. године, доставила Регулаторној комисији изјашњење 
о захтјеву подносиоца, са расположивом документацијом. У изјашњењу је, између осталог 
наведено, да се захтјев подносиоца односи на прикључење објекта на 
електродистрибутивну мрежу на мјерном мјесту наплатни број 89929825, УР ''Укрински рај'' 
у Средњим Палачковцима, општина Прњавор на којем постоји дуг по основу утрошене 
електричне енергије. Ово мјерно мјесто се налазило у унутрашњости објекта све до 
26.09.2017. године, када је утврђено постојање неовлашћене потрошње, а записник је  
потписан од стране Душке Ђурић, ванбрачне супруге подносиоца захтјева. Након 
извршеног увиђаја од стране Полицијске станице Прњавор, противна страна наводи да је 
извршена обустава испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту искључењем на 
бројилу, а дана 29.09.2017. године мјерно мјесто је измјештено на стуб изван посједа 
подносиоца, и даље је остало искључено. Противна страна наводи да је приступила 
обрачуну неовлашћене потрошње, о чему је сачинила Рачун број НФ-8992985-2232-3603 
од 28.09.2017. године у укупном износу 43.662,96 КМ који је уручен Душки Ђурић. На 
тражење Душке Ђурић, закључен је споразум о медијацији, којим је предвиђено да се дуг у 
износу од 50.845,85 КМ плати у 120 рата и том приликом је извршено укључење мјерног 
мјеста, а како нису благовремено вршене уплате по овом споразуму, дана 18.10.2018. 
године извршена је поновна обустава испоруке електричне енергије. Након тога, Љиљана 
Симић се као закупац овог простора у марту 2020. године обратила са захтјевом да јој се 
одобри медијација на 240 рата, који приједлог је одобрен од стране надзорног одбора, али 
овај споразум није потписан. Такође, Љиљана Симић се обраћала са захтјевом за нови 
прикључак, али овом захтјеву није удовољено због постојања дуга на овом мјерном мјесту. 
Дана 18.02.2021. године, достављен је захтјев подносиоца за медијацију на укупан износ 
дуга од 53.571,79 КМ, за који још није дата сагласност надзорног одбора.  

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 
и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 
178. редовној сједници, одржаној 22.04.2021. године, донијела закључак да се у овом спору 
донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је 
утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени 
странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана од дана пријема 
доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне 
комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању овог спора у скраћеном 
поступку, са могућношћу 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 21.01.2021. године, уговор о медијацији и 
споразум о нагодби од 30.03.2018. године, уговор о закупу пословних просторија од 
11.03.2020. године, потврду о условном отпуштању са издржавања казне затвора од 
17.12.2019. године, рјешење о брисању из регистра фискализовних каса од 12.06.2018. 
године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије од 
26.09.2017. године, рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију од 28.09.2017. 
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године,  рјешење од 01.02.2018. године, молбе за прикључење Љиљане Симић од 
25.02.2020. године и 14.10.2020. године, налог за обуставу испоруке електричне енергије 
од 17.10.2018. годинe, изјашњење противне стране од 16.03.2021. године, картицу по 
датуму књижења – редовна потрошња, картицу по датуму књижења са раздвојеним 
салдом енергије и камате -  редовна потрошња, енергетску картицу, налог за рад од 
26.09.2017. године, одлуку од 15.06.2020. године, молба од 18.02.2021. године и акт о 
достављању приједлога за медијацију од 18.02.2021. 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: 

 подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране регистрован као крајњи 
купац електричне енергије на мјерном мјесту наплатни број 899298257 УР ''Укрински 
рај'', у Средњим Палачковцима, општина Прњавор, у категорији потрошње ''остала 
потрошња на ниском напону'', 2. тарифна група; 

 на основу издатог налога за рад број 7196/1271348 од 26.09.2017. године, противна 
страна је извршила контролу мјерног мјеста, којом је утврдила постојање 
неовлашћене потрошње, у виду потрошње мимо мјерног уређаја, о чему је сачинила 
записиник број 001/02202, који је потписан од стране Ђурић Душке, ванбрачне 
супруге подносиоца захтјева; 

 противна страна је након утврђене неовлашћене потрошње, извршила обуставу 
испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту искључењем на бројилу, а 
дана 29.09.2017. године мјерно мјесто је измјештено на стуб изван посједа 
подносиоца и даље је остало искључено; 

 противна страна је, на основу овог записника, сачинила Рачун за неовлашћено 
утрошену електричну енергију број НФ-8992985-2232-3603 од 28.09.2017. године, у 
износу од 43.662,96 КМ; 

 дана 30.03.2018. године у Бањој Луци, закључени су Уговор о медијацији и Споразум 
о нагодби којим је предвиђено да подносилац захтјева плати дуг за испоручену 
електричну енергију у износу од 50.845,85 КМ на 120 рата у износу од по 423,60 КМ, 
а да камата у износу од 2.536.06 КМ буде отписана приликом плаћања посљедње 
рате; 

 због неблаговременог измиривања дуга у складу са закљученим Споразумом о 
нагодби, противна страна је, дана 18.10.2018. године, извршила поновну обуставу 
испоруке електричне енергије; 

 Љиљана Симић, са којом је подносилац захтјева закључио уговор о закупу 
пословних просторија, обратила се дана 13.03.2020. године противној страни са 
захтјевом за медијацију за плаћање дуга на 240 рата, који захтјев је одобрен од 
стране надзорног одбора, али подносилац захтјева није потписао овај споразум; 

 дана 18.02.2021. године, достављен је захтјев подносиоца за медијацију на укупан 
износ дуга од 53.571,79 КМ, за који још није дата сагласност надзорног одбора.  

Предмет овог спора је утврђивање основаности успостављања поновног права на 
снабдијевање електричном енергијом, након што је противна страна, због постојања дуга, 
извршила обуставу испоруке електричне енергије. 



4 

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 

 
 

Наиме, овлашћени радници противне стране су, на основу издaтог налога за рад број  
7196/1271348 од 26.09.2017. године, извршили контролу мјерног мјеста подносиоца 
захтјева, уз присуство припадника полиције и записником о утврђивању неовлашћене 
потрошње електричне енергије број 001/02202 утврдили постојање неовлашћене 
потрошње на мјерном мјесту подносиоца захтјева, у виду потрошње мимо мјерног уређаја, 
у смислу одредбе члана 84. став 3. Закона о електричној енергији и одредбе члана 89. 
став 1. тачка в) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, у 
даљем тексту: Општи услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12 и 81/19). 
Противна страна је због утврђене неовлашћене потрошње, извршила обуставу испоруке 
електричне енергије, што је у складу са одредбом члана 105. став 3. Закона о електричној 
енергији и одредбом члана 97. став 1. тачка з) и став 2. Општих услова. 

На основу овог записника, противна страна је, примјеном одредби члана 89.-92. Општих 
услова, извршила обрачун неовлашћене потрошње у укупном износу од  43.662,96 КМ у 
форми Рачуна за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-8992985-2232-3603 
од 28.09.2017. године, који износ подносилац захтјева није платио.  

Дана 30.03.2018. године у Бањој Луци, закључени су Уговор о медијацији и Споразум о 
нагодби којим је предвиђено да подносилац захтјева плати дуг за испоручену електричну 
енергију у износу од 50.845,85 КМ на 120 рата у износу од 423,60 КМ, а да камата у износу 
од 2.536.06 КМ буде отписана приликом плаћања посљедње рате. Због неблаговременог 
измиривања дуга у складу са закљученим Споразумом о нагодби, противна страна је дана 
18.10.2018. године извршила поновну обуставу испоруке електричне енергије. Након ове 
обуставе испоруке електричне енергије, дана 13.03.2020. године од стране закупца 
Љиљане Симић и дана 18.02.2021. године од стране подносоица захтјева поднесени су 
противној страни нови захтјеви за одложено плаћање дуга и закључење споразума о 
нагодби. Противна страна се изјаснила да нови споразуми о одложном плаћању нису 
закључени, а имајући у виду чињеницу да дуг по основу електричне енергије још увијек 
није измирен, то није отклоњен разлог који је довео до обуставу испоруке електричне 
енергије. 

Имајући у виду утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, то је одбијен, 
као неоснован, захтјев подносиоца за поновно успостављање права на снабдијевање 
електричном енергијом овога мјерног мјеста, како је и одлучено у диспозитиву овог 
рјешења. 

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 

 


