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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), те члана 71. и 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 Павловић 
Ћурлић Дарије, заступанe по пуномоћнику Павловић Драгану из Бањe Луке, против 
Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези 
са одбијањем испоруке електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске, на 134. редовној сједници, одржаној 23.1.2020. године, у Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Павловић Ћурлић Дарије, заступанe по пуномоћнику Павловић 
Драгану из Бањe Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са одбијањем испоруке електричне енергије, на 
мјерном мјесту ЕД број 102336360, у објекту на адреси Косовке дјевојке број 10, у Бањалуци, 
рјешаваће се у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Павловић Ћурлић Дарија из Бањалуке (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренула 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), којим оспорава 
основаност обуставе испоруке електричне енергије због дуга који потиче од прије 15.4.2000. 
године у износу од 174,38 КМ, на  мјерном мјесту ЕД број 102336360, у објекту на адреси 
Косовке дјевојке број 10, у Бањалуци. Подносилац у захтјеву наводи да се у више наврата 
обраћао противној страни са захтјевом да отпише наведени дуг за који сматра да је застарио 
јер је у одговору обавијештен да је настао прије 15.4.2000. године. Подносилац одбија да 
плати наведени дуг јер му противна страна није дала одговор на 22 његове молбе да му у 
писаној форми противна страна одговори и наведе тачан датум настанка спорног дуга. И 
поред тога, дана 08.11.2019. године, достављено је Обавјештење о искључењу електричне 
енергије на овом мјерном мјесту, због дуга у износу од 174,38 КМ за који нису предузимане 
никакве мјере наплате од противне стране.  С обзиром да редовно измирује текућу 
потрошњу електричне енергије подносилац тражи од Регулаторне комисије да размотри 
његов захтјев и спријечи обуставу испоруке електричне енергије због дуга у износу од 
174,38 КМ, за који га противна страна терети, а који је настао прије 15.4.2000. године и за 
који противна страна нема никакво образложење о његовом настанку. 
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Регулаторна комисија је размотрила захтјев подносиоца и исти доставила противној страни, 
ради изјашњења и достављања расположиве документације.  

Противна страна је, дана 24.12.2019. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца и 
расположиву документацију. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да 
се захтјев подносиоца односи на оспоравање дуга за утрошену електричну енергију који је 
настао прије 15.4.2000. године у износу од 174,38 КМ, на  мјерном мјесту ЕД број 102336360, 
у објекту на адреси Косовке дјевојке број 10 у Бањој Луци, на коме је, дана 01.11.2018. 
године, као крајњи купац електричне енергије у категорији потрошње ''Домаћинство'', 
регистрована Павловић Ћурлић Дарија, на основу промјене власништва над објектом. За ово 
мјерно мјесто је, дана 18.12.2018. године, са крајњим купцем закључен уговор о 
снабдијевању електричном енергијом. Мјерно мјесто се налази у стубишту зграде и редовно 
се врши даљинско очитање бројила које је уведено дана 16.6.2010. године. Подносиоцу се 
редовно достављају рачуни за утрошену електричну енергију које уредно измирује. Дана 
25.11.2019. године на овом мјерном мјесту је извршена обустава испоруке електричне 
енергије, искључењем на бројилу, због дуга у износу од 174,38 КМ, а на основу обавјештења 
о искључењу електричне енергије. На основу налога за рад број 5662565 извршено је 
укључење електричне енергије дана 26.11.2019. године. Налог за укључење извршен је 
након информације да је подносилац захтјева покренуо спор пред Регулаторном комисијом. 
Противна страна није подносила тужбу за наплату спорног дуга нити је дошло до закључења 
споразума за наплату овог дуга. Противна страна наводи да је од подносиоца примила већи 
број дописа, те да је дана 21.5.2019. године у допису број 4539/19 подносиоцу одговорено да 
дуг датира од прије 15.4.2000. године, као и да ће размотрити захтјев од 05.4.2019. године у 
вези са отписом наведеног дуга. Након тога у октобру мјесецу 2019. године подносиоцу је 
одговорено исто као у претходном допису, односно да спорни дуг потиче од прије 15.4.2000. 
године, а у новембру мјесецу му је упућена опомена и обавјештење о искључењу електричне 
енергије. Поред наведеног, а након учесталих и непотребних долазака у круг радне јединице 
и ометање рада услужног центра, подносиоцу је, наредбом број 6462/19, ограничен приступ 
у круг радне јединице, сматрајући да су исцрпљена сва алтернативна правна средства, те да 
противна страна није надлежна за отпис застарјелог дуга. У допису противне стране од 
27.11.2019. године подносиоцу је, између осталог, одговорено да су сви његови наводи 
пажљиво размотрени и да му је у више наврата детаљно појашњено, писаним и усменим 
путем, стање и поријекло дуга због кога му се пријети обуставом испоруке електричне 
енергије.  

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 134. 
редовној сједници, одржаној 23. јануара 2020. 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 писаној форми и у року од осам дана од дана достављања. 

 
Предсједник 

 
 

Владислав Владичић 

                                                                                                                                       
                                         


