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Број: 01-412-4/19/Р-134-8
Датум: 23. јануар 2020. године
На основу одредби 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 и 7/19), у поступку
рјешавања спора по захтјеву Божидара Ковачевића из Омарске, против Мјешовитог
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, у вези са
правом на напајање електричном енергијом, Регулаторна комисија за енергетику
Републике Српске, на 134. редовној сједници, одржаноj 23. јануара 2020. године, у
Требињу, донијела јe
ЗАКЉУЧАК
Спор покренут захтјевом Божидара Ковачевића из Омарске од 19.11.2019. године,
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д.
Бања Лука, у вези са правом на напајање електричном енергијом, рјешаваће се у
скраћеном поступку.
Образложење
Захтјевом од 19.11.2019. године, Божидар Ковачевић из Омарске (у даљем тексту:
подносилац захтјева), покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне
комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија),
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д.
Бања Лука (у даљем тексту: противна страна). Подносилац захтјева тражи да му се
омогући поновно право на напајање електричном енергијом његовог објекта на
електродистрибутивну мрежу, након утврђене неовлашћене потрошње од 28.08.2019.
Подносилац је уз захтјев приложио пресуду Основног суда у Приједору од
14.07.2014. године, према којој је обавезан на плаћање износа од 3.039,09 КМ, по
основу утврђене неовлашћене потрошње на његовом мјерном мјесту.
Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-412-2/19 од
06.12.2019. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из
поднеска и достављања расположиве документације.
Противна страна је, дана 10.01.2020. године, доставила Регулаторној комисији
изјашњење о захтјеву подносиоца, са расположивом докумeнтацијом. У изјашњењу
је, између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на поновно
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прикључење његовог објекта на електродистрибутивну мрежу. Поред тога што
подносилац захтјева има неизмирен дуг по основу редовно утрошене електричне
енергијем, контролом мјерног мјеста 28.08.2019. године записнички је констатовано
постојање неовлашћене потрошње у виду самовољног прикључења на
електродистрибутивну мрежу, што је разлог за обуставу испоруке електричне
енергије. Након тога, противна страна наводи да је, дана 31.08.2019. године,
примјеном одредби Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном
енергијом – у даљем тексту Општи Услови (''Службени гласник Републике Сртпске'',
број 90/12 и 81/19) сачинила Рачун за неовалшћено утрошену електричну енергију у
износу од 1.941,03 КМ, а због неплаћања овог износа, дана 14.10.2019. године,
надлежном суду поднијела тужбу ради наплате овог износа. Поред тога, противна
страна у изјашњењу наводи да је од 2012. године на мјерном мјесту подносиоца
захтјева у више наврата утврђивана и записнички констатована неовлашћена
потрошња у виду самовољног укључења, као и оштећења или скидања пломбе, о
чему је доставила детаљна образложења, те да су окончани или су у току судски
поступци против подносиоца захтјева.
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 без посебног саслушања странака на формалној расправи и
додатног извођења доказа, па је, на основу одредбе члана 72. Правилника о јавним
расправама и рјешавању спорова и жалби, на 134. редовној сједници, одржаној 23.
јануара 2020. године, у Требињу, одлучено као у диспозитиву овог закључка, односно
да се одлука о захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку.
Правна поука:На овај закључак, странке могу Регулаторној комисији за енергетику
Републике Српске поднијети коментаре у писменој форми у року од 8
дана од дана пријема овог закључка.
Предсједник
Владислав Владичић
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