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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 
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ТРЕБИЊЕ 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-482-4/19/Р-135-22   
Датум: 07.02.2020. 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 
Ђемила Хусића из Челинца, заступаног по пуномоћнику Јасмини Бабић, адвокату из 
Бање Луке, против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се енергија испоручује, 
односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 135. редовној сједници, 
одржаноj 07.02.2020. године, у Требињу, донијела јe 
 

З А К Љ У Ч А К 

Спор покренут Ђемила Хусића из Челинца oд 17.12.2019. године, заступаног по 
пуномоћнику Јасмини Бабић, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга 
''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по 
којима се енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено 
утрошене електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поднеском oд 17.12.2019, Ђемил Хусић из Челинца, заступан по понумоћнику Јасмини 
Бабић, адвокату из Бање Луке (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, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у 
даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује 
електрична енергија, односно у вези са оспоравањем рачуна за неовлашћено утрошену 
електричну енергију број 1023378220-7208-13175 од 14.06.2019. године, у износу од 
9.947,53 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 1023378220, у мјесту Башићи бб, општина 
Челинац. Подносилац у захтјеву, између осталог, наводи да је један од сувласника куће 
у селу Басићи код Челинца у којој се повремено борави током љета, када се електрична 
енергија користи само за освјетљење просторија. У јуну 2019. године, сазнао је од 
комшија да су радници противне стране и припадници полиције били прусутни код 
његове куће и извршили обуставу испоруке електричне енергије због наводне 
неовлашћене потрошње. 
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Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-482-2/19 од 
16.01.2020. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из 
поднеска и достављања расположиве документације.  

Противна страна је, дана 28.01.2020. године, доставила Регулаторној комисији 
изјашњење о захтјеву подносиоца, са расположивом документацијом. У изјашњењу је, 
између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање обрачуна 
неовлашћено утрошене електричне енергије, те је детаљно образложено да је на 
објекту подносиоца захтјева постојала неовлашћена потрошња електричне енергије у 
виду самовољног прикључења електричне енергије на дистрибутивну межу, у смислу 
одредбе члана 89. став 1. тачка a) Општих услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом – у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике 
Српске", број 90/12 и 81/19), те да је противна страна поступила у складу са прописима 
приликом сачињавања Рачунa за неовлашћено утрошену електричну енергију број 
1023378220-7208-13175 од 14.06.2019. године, у износу од 9.947,53 КМ. Такође је 
детаљно образложен период, структура и правни основ за обрачун неовлашћено 
утрошене електричне енергије. Противна страна је поступила по приговорима 
подносиоца захтјева на обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије и 
доставила одговоре у писменој форми, са образложењем због чега се нису могли 
уважити његови приговори. Противна страна је приложила документацију о 
кореспонденцији са полицијом и тужилаштвом, будући да су припадници полиције 
присуствовали контроли мјерног мјеста када је утврђена неовлашћена потрошња. Уз 
изјашњење је као доказна подлога, приложена и остала документација којом је 
располагала противна страна. 

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 135. редовној сједници, одржаној 7.2.2020. 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 

    


