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Број: 01-173-5/19 
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На основу одредби члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике 
Српске", број 6/10), и члана 23. 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 издаје сљедеће 

 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
о одржавању формалне расправе у поступку  

рјешавања спора  
 
 
Захтјев подносиоца и изјашњење противне стране 

 

Дана 26.03.2019. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је поднесак Благојевић Радована из 
Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), заступаног од стране Смиљане Ђ. 
Делић, адвоката из Бање Луке, у вези са обрачуном неовлаштене потрошње у износу 
од 1.849,92 КМ, који се сачињен за мјерно мјесто ЕД број 105402450, у категорији 
потрошње "домаћинство". Подносилац захтјева је истакао да му је МХ "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: дистрибутер-
снабдјевач) доставиo наведени обрачун, јер је контролом од 21.01.2019. године 
утврђено, да је главни вод пресјечен и на тај прикључен сусједни пословни простор 
који се снабдијева електричном енергијом преко мјерног мјеста ЕД број 01120200. 
Подносилац захтјева је истакао да у овом случају није утврђено на који начин је 
изведена неовлаштена потрошња, односно да ли је неовлаштена потрошња утврђена 
за стамбени или пословни објекат. Такође, наведено је да се испоручена електрична 
енергија редовно плаћа на оба мјерна мјеста, те да је мјерно мјесто преко кога се 
електричном енергијом снабдијева пословни простор искључено са 
електродистрибутивне мреже.   

У изјашњењу противне стране на захтјев подносиоца, а које је Регулаторној комисији 
достављено дана 25.06.2019. године, наведено је да се неовлаштена потрошња 
односи на мјерно мјесто ЕД број 105402450, јер је контролом од 21.01.2019. године 
утврђено, да се дворишни објекат у коме је становала кћерка подносиоца захтјева и 
који је изгорио у пожару, снабдијева електричном енергијом спорним водом мимо 
мјерног уређај. Противна страна је и навела да подносилац захтјева и његова кћерка 
нису оспоравили стање које је утврђено контролом мјерног мјеста, а кћерка 
подносиоца захтјева је и потписала записник који је сачињен након контроле мјерног 
мјеста. Даље је наведено да је, дана 11.02.2019. године, извршена нова контрола 
мјерног мјеста када је утврђено да се дворишни објекат снабдијава преко мјерног 
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мјеста ЕД број 105402450, те да је стање мјерног мјеста измијењено у односу на 
стање које је утврђено 21.01.2019. године, односно да су вршене измјене на воду 
којим се напаја дворишни објекат. 

Регулаторна комисија је, на 117. редовној сједници, одржаној 11.07.2019. године, у 
Требињу, размотрила комплетан предмет у вези са захтјевом подносиоца, те је у 
циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, одлучила да одржи 
формалну расправу у овом поступку.  
 
Мјесто, вријема и предмет формалне расправе 
 
У поступку рјешавања овог спора, Регулаторна комисија заказује формалну 
расправу која ће се одржати у сриједу, 14. августа 2019.  године у Бањој Луци, са 
почетком у 08.30 часова, у просторијама Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у улици Краља Петра I 
Карађорђевића број 95. 

Предмет формалне расправе је захтјев за рјешавање спора Благојевић Радована из 
Бање Луке, у  вези са обрачуном неовлаштене потрошње, а иста се одржава у циљу 
потпуног утврђивања чињеница на основу којих ће Регулаторна комисија донијети 
коначну одлуку о захтјеву.  

На расправи ће се изводити сљедећи докази: изјаве странака, саслушање свједока, 
увид у исправе и друге документе, а по потреби ће се изводити и други докази. 
Редослијед извођења појединих доказа биће утврђен на формалној расправи. Поред 
тога, странкама се омогућује да током одржавања формалне расправе покушају да 
настали спор ријеше мирним путем. 
 
Јавност поступка  
 
Формална расправа је отворена за јавност, а у расправи могу учествовати само 
странке, као и друга лица која учествују у доказном поступку по одобрењу водитеља 
поступка. 

Заинтересована лица Регулаторној комисији доставити коментаре у писаној форми у 
вези са предметом овог поступка, најкасније до 25.07.2019. године и то поштом на 
адресу Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7, 
факсом на број 059/272-430, или путем е-поште "regulator@reers.ba". 

 
 

                                                                                                Предсједник  

                                              

                                                                                                         Владислав Владичић  

 
 
 
 

 


