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На основу члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и 
члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 70/10) у поступку рјешавања спора по захтјеву 
Црнобрња Милорада из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се 
електрична енергија испоручује, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње 
електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 123. 
редовној сједници, одржаној 08.10.2019. године, у Требињу, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
  

Спор покренут захтјевом Црнобрња Милорада из Бање Луке, против Мјешовитог 
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са 
тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно у вези са обрачуном 
неовлаштене потрошње електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку. 
 

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 25.06.2019. године, захтјев за рјешавање спора Црнобрња 
Милорада из Бање Луке од 18.06.2019. године (у даљем тексту: подносилац захтјева), 
као и допуну овог захтјева од 16.07.2019. године, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна 
страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези 
са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је 
приговорио на обрачун неовлаштене потрошње у износу од 1.4654,14 КМ, који му је 
противна страна обрачунала за његово мјерно мјесто ЕД број 1241731, названо Хостел 
„Балкан“, а које се налази у улици Браће Мажар и мајке Марије број 41, у Бањој Луци. У 
захтјеву се истиче да су запослени противне стане извршили контролу наведеног 
мјерног мјеста и, записнички, констатовали да је са главног осигурача једна фаза, мимо 
бројила, спојена на утичницу каблом 2х1,5 mm². Подносилац захтјева је истакао да он 
није предузимао неовлаштене радње на мјерном мјесту и инсталацијама, да је објекат 
био издаван трећим лицима, да у тренутку контроле на спорну утичницу није био 
прикључен ниједан потрошач, као и да хостел не ради од јануара 2019. године. Такође је 
наведено да је замјена бројила на овом мјерном мјесту обављена у јулу 2016. године и 
тада нису примјећене било какве неправилности на мјерном мјесту, те да је потребно 
извршити вјештачење. Подносилац захтјева је навео и да је тражио од противне стране 
да се сва бројила из његовог објекта измјесте ван објекта на стуб електродистрибутивне 
мреже. С обзиром да сматра да се у овом случају не ради о неовлаштеној потрошњи 
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електричне енергије, подносилац захтјева се обратио Регулаторној комисији захтјевом 
за рјешавање спора. 

Регулаторна комисија је након разматрања захтјева подносиоца, исти доставила 
противној страни ради изјашњења. Противна страна је, дана 26.09.2019. године, 
доставила изјашњење о захтјеву подносиоца у коме је наведено, да је мјерно мјесто ЕД 
број 1241731 пријављено 01.04.2002. године, а да је од 02.03.2015. године ово мјерно 
мјесто евидентирано као Хостел "Балкан" с.п. Црнобрња Милорад, када је са 
подносиоцем захтјева закључен и уговор о снабдијевању. У изјашњењу се наводи да се 
мјерно мјесто налази унутар објекта и да се не очитава редовно, јер објекат често буде 
затворен, а подносиоцу захтјева се редовно испостављају рачуни за електричну 
енергију. Даље је наведено да је, дана 25.04.2019. године, извршена контрола овог 
мјерног мјеста, када је утврђено да са главног осигурача води једна фаза, мимо бројила,  
на утичницу преко кабла 2х1,5 mm², о чему је сачињен Записник број 001/100694 од 
утврђивању неовлаштене потрошње. Овим записником је констатовано да на утичницу 
нису били прикључени потрошачи и да је и полиција вршила увиђај, те да крајњи купац 
није хтио да потпише записник. Противна страна је навела да је, на основу оваквог 
стања мјерног мјеста, закључено да се ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 
1. тачка в) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - 
Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске" број 90/12) - у даљем тексту: 
Општи услови, односно потрошњи електричне енергије без мјерних уређаја или мимо 
њих, због чега је за период 25.04.2018. - 25.04.2019. године, сачињен обрачун 
неовлаштене потрошње у износу од 1.465,14 КМ, који је, дана 04.05.2019. године, 
достављен подносиоцу захтјева. Противна страна је навела да је подносилац захтјева, 
дана 17.05.2019. године, поднио приговор на обрачун неовлаштене потрошње, на који му 
је, дана 31.05.2019. године, достављен одговор, у којем му је указано на неоснованост 
приговора и могућност подношења захтјева за рјешавање спора Регулаторној комисији. 
Такође, противна страна је указала да је, дана 20.05.2019. године, извршена контрола 
мјерног мјеста ЕД број 1241731, када је констатовано да је објекат напојен подземним 
водом и да није могуће измјештање мјерног мјеста, с обзиром да има више бројила. 
Противна страна је истакла да предметно мјерно мјесто није укључено и да подносилац 
захтјева није измирио дуговање за неовлаштену потрошњу. 

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 123. редовној сједници, одржаној 08.10.2019. године, донијела закључак да се у 
овом спору донесе одлука у скраћеном поступку.  

Правна поука: На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној    
комисији и то у писменој форми и у року од осам дана од дана достављања.  
 
 
 Предсједник 

 
 

Владислав Владичић 


