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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) 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 Каурин 
Ивице из Бање Луке, 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 обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, на 
140. редовној сједници, одржаној 26.03.2020. године, у Требињу, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Каурин Ивице из Бање Луке, 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 обрачуном неовлаштене потрошње 
електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) примила је, дана 18.11.2019. године, захтјев за рјешавање спора Каурин Ивице 
из Бање Луке од 14.11.2019. године (у даљем тексту: подносилац захтјева), против 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у 
даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична 
енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. 
Подносилац захтјева је приговорио на обрачун неовлаштене потрошње електричне 
енергије, који му је противна страна обрачунала због самовољног прикључења објекта на 
мрежу, иако је прибавио електроенергетску сагласност и потписао уговор о прикључењу. 
У захтјеву се наводи и да је сва електрична енергија измјерена на бројилу, због чега се 
не може говорити о неовлаштеној потрошњи. Поред тога, подносилац је истакао да 
обрачун неовлаштене потрошње није сачињен у складу са одредбама Општих услова за 
испоруку и снабдијевању електричном енергијом (''Службени гласник Републике Српске'' 
број 90/12 и 81/19) – даљем тексту: Општи услови. Дана 24.12.2019. године, подносилац 
захтјева је доставио и Обавјештење о обустављању истраге против њега због кривичних 
дјела крађа електричне енегрије и скидања службеног печата и знака, те тражи да се 
обрачун неовлаштене потрошње стави ван снаге. 

На захтјев Регулаторне комисије, противна страна је, дана 10.03.2020. године, доставила 
изјашњење о захтјеву подносиоца у  коме је наведено да је подносилац захтјева од 2009. 
године регистрован на мјерном мјесту у категорији потрошње "остала потрошња на 



 2 

ниском напону" - фризерском салон, које се налази у објекту у улици Вождовачка 21 у 
Вањој Луци. Такође је наведено да је, дана 08.12.2017. године, на захтјев подносица 
захтјева извршена одјава овог мјерног мјеста. Поред тога, указано је да је, дана 
19.10.2018. године, за исто мјерно мјесто донесено рјешење о електроенергетској 
сагласности, а  уговор о прикључењу је закључен  07.08.2019. године када је и плаћена 
накнада по овом уговору. Противна страна је указала да је, дана 05.08.2019. године, 
извршена контрола мјерног мјеста подносиоца захтјева, када је утврђено да на бројилу 
нема дистрибутивних пломби и да крајњи купац неовлаштено троши електричну енергију, 
јер је неовлаштено прикључио објекат на електродистрибутивну мрежу. Како противна 
страна наводи, због тога је сачињен обрачун неовлаштене потрошње у износу од 
10.294,82 КМ, који је достављен подносиоцу захтјева дана 08.08.2019. године. Противна 
страна је указала и да је одбијен приговор подносиоца захтјева на обрачун неовлаштене 
потрошње, те да подносилац још увијек није измирио дуг по том основу. Такође је 
указано да није било могуће обуставити испоруку електричне енергије, јер подносилац 
захтјева није дозволио искључење 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 без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења 
доказа, па је на 140. редовној сједници, одржаној 26.03.2020. године, донијела закључак 
о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са чланом 72. Правилника о 
јавним расправама и рјешавању спорова и жалби. 
 
Правна поука: На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној 
комисији и то у писменој форми и у року од осам дана од дана достављања.  
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