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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 Ђаковић 
Славице из Прњавора, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична 
енергија, односно у вези са оспоравањем основa за обрачун неовлашћено утрошене 
електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 140. 
редовној сједници, одржаној 26.03.2020. године, у Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Ђаковић Славице из Прњавора од 10.01.2020. године против 
Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези 
са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем 
основa за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 
800277680, у објекту на адреси Београдска број 39 у Прњавору, рјешаваће се у скраћеном 
поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Захтјевом од 10.01.2020. године, Ђаковић Славица из Прњавора (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). Подносилац захтјева оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије 
у износу од 929,11 КМ на мјерном мјесту ЕД број 800277680, у објекту на адреси Београдска 
број 39 у Прњавору. Подносилац, даље наводи, да је на овом мјерном мјесту, дана 27.08.2019. 
године, приликом прегледа и замјене бројила, поред ова два записника сачињен и записник 
о утврђивању неовлашћене потрошње. С обзиром да у овом објекту живи сама и само 
повремено борави, сматра да ничим није допринијела овом стању на бројилу и наводи да су 
једино радници противне стране приступали том ормарићу. Поред наведеног подносилац 
истиче да бројило број 7569229 на коме је утврђена неовлашћена потрошња никада није 
баждарено нити је вршена контрола овог мјерног мјеста. Из наведених разлога подносилац 
тражи да се спорни обрачун стави ван снаге. 

Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-4-2/20 од 30. 01.2020. 
године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из поднеска и достављања 
расположиве документације. У изјашњењу противне стране, које је примљено у Регулаторној 
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комисији дана 06.03.2020. године, је детаљно образложено да је мјерно мјесто ЕД број 
800277680, лоцирано на фасади објекта, редовно се очитава и достављају рачуни за 
утрошену електричну енергију. У претходне двије године нису вршене контроле на овом 
мјерном мјесту. Противна страна, даље наводи, да је, дана 27.08.2019. године, на основу 
Налога за рад број: 69189/5603979 извршила контролу мјерног мјеста и констатовала да је 
бројило серијски број 7569229 произвођача Искра, типа T27 ЦДВ, произведено 1987. године, 
а верификациони жиг му је истекао 1997. године. Истог дана на овом мјерном мјесту је 
сачињен Записник број 001/00289 о утврђивању неовлашћене потрошње на начин да је на 
бројилу скинута једна дистрибутивна пломба и смакнут мостић који региструје потрошену 
електричну енергију по једној фази. Поред наведеног детаљно је образложен даљи поступак 
након откривања неовлашћене потрошње на  бројилу серијски број 7569229, период, 
структура и правни основ за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије. Након 
уплате од 100 КМ и закључења споразума број 2187/19 о измирењу дуга за неовлашћено 
утрошену електричну енергију у ратама, подносиоцу је замијењено бројило и мјерно мјесто 
поново прикључено на дистрибутивну мрежу. Уз изјашњење је као доказна подлога, 
приложена документација којом је располагала противна страна. 

Регулаторна комисија је, након што је размотрила захтјев подносиоца и изјашњење 
противне стране, као и сву прикупљену документацију у овом поступку, оцијенила да је 
прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно 
чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и 
додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 140. редовној сједници, одржаној 
26.03.2020. године у Требињу, 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. 
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