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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

 
Број: 01-378-7/19/Р-135-19   
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 Копрена Боре из Бањe 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 неовлашћене потрошње 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 захтјевом Копрена Боре из Бањe Луке од 18.10.2019. године, 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 неовлашћене потрошње електричне енергије,  рјешаваће се у скраћеном 
поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поднесцима од 18.10.2019. године и допуном поднеска од 12.11.2019. и 29.11.2019. 
године, Копрена Боро 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 (у даљем тексту: противна 
страна), којим се оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број 
НФ-107933300-7520-13506 од 20.09.2019. године у износу од 452,13 КМ, на мјерном 
мјесту ЕД број 107933300, које се налази у Дуципољу, Горњи Шехер, у Бањој Луци. 
Подносилац затјева наводи да није користио електричну енергију за намјену која му 
није одобрена електроенергетском сагласношћу. 
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Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-378-4/19 од 
25.11.2019. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из 
поднеска и достављања расположиве документације.  

Противна страна је, дана 23.01.2020. 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 у виду коришћења електричне 
енергије за намјену која није одобрена електронергетском сагласношћу, на мјерном 
мјесту ЕД број 107933300, које се налази у Дуципољу, Горњи Шехер, у Бањој Луци, 
на којем је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац електричне енергије у 
категорији потрошње ''Домаћинство''. За ово мјерно мјесто је, дана 22.04.2014. 
године, са подносиоцем захтјева закључен уговор о снабдијевању електричном 
енергијом. Приликом контроле овог мјерног мјеста, која је извршена, дана 19.09.2019. 
године, састављен је Записник број 001/07457 о утврђивању неовлашћене 
потрошње, на коме је констатовано да подносилац захтјева користи електричну 
енергију за категорију потрошње која му није одобрена електроенергетском 
сагласношћу, на начин да се у стамбеном објекту налазе собе за издавање и камп 
''САН'', са истакнутим рекламним паноом испред објекта, те је мјерно мјесто 
фотографисано. Након тога, противна страна наводи да је извршила обрачун 
неовлашћене потрошње у укупном износу од 452,13 КМ, јер се ради о неовлашћеној 
потрошњи из одредбе члана 89. став 1. тачка д) Општих услова за испоруку и 
снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст, у даљем тексту: Општи 
услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12 и 81/19), због тога што је 
крајњи купац трошио електричну енергију за категорију потрошње која му није 
одобрена електроенергетском сагласношћу.  

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 
07.02.2020. 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 


