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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 
привредног друштва “Marinković commerce“ д.o.o. Бањалукa, 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 
неовлаштено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 140. редовној сједници, одржаноj 26. марта 2020. године, у 
Требињу, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом за рјешавање спора од 7. новембра 2019. године, привредног 
друштва “Marinković commerce“ д.o.o. Бањалукa, 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 са оспоравањем обрачуна неовлаштено 
утрошене електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво “Marinković-commerce“ д.o.o. из Бањалуке (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) покренуло 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. 
Бањалука(у даљем тексту: противна страна), којим оспорава обрачун неовлашћено 
утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 85042965 на адреси Етно 
село-Млинска ријека, Горња Јошавка. Подносилац захтјева у цјелости оспорава основ 
за обрачун неовлашћене потрошње, односно Записник број 001/12851 од 06.09.2019. 
године који није потписан од стране одговорног лица нити крајњег купца који није 
позван да присуствује контроли мјерног мјеста, а није ни овјерен печатом предузећа те 
као такав не може бити ваљан основ за обрачун неовлашћене потрошње која му се 
ставља на терет. С обзиром да не постоји доказ на основу кога је утврђено постојање 
неовлашћене потрошње подносилац у цјелости оспорава основ за обрачун 
неовлашћене потрошње, као и цјелокупан износ задужења по том основу, те тражи од 
Регулаторне комисије да стави ван снаге наведени обрачун. 

Регулаторна комисија је, актима број 01-394-2/19 од 1811.2019. године и број 01-394-
4/19 од 27.12.2019. године, од противне стране затражила изјашњење о наводима из 
поднеска и достављање расположиве документације.  



 2 

Противна страна се у актима број 2.2-1716/19 од 27.11.2019. године и број 6583/19 од 
28.02.2020. године изјаснила да је, након контроле мјерног мјеста подносиоца захтјева, 
сачињен Записник број 001/12851 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне 
енергије на коме су радници контролног тима констатовали да је купац онемогућио 
правилно регистровање електричне енергије тако што је на мјерни уређај поставио 
магнет. Радници противне стране су позвали припаднике МУП-а да изврше увиђај, а 
представник подносиоца захтјева, који је био присутан на лицу мјеста, је уклонио 
магнет прије њиховог доласка. Након тога припадници МУП-а су дошли и извршили 
увиђај о чему су сачинили записник који није достављен противној страни. Представник 
подносиоца захтјева је одбио да потпише и преузме записник о утврђивању 
неовлашћене потрошње електричне енергије, а на овом мјерном мјесту није искључена 
елетрична енергија. Дана 12.09.2019. године, противна страна је сачинила обрачун 
неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 35.031,00 КМ, у смислу 
одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, јер је сматрала да је вршено 
онемогућавање правилног регистровања преузете електричне енергије и снаге. Период 
за обрачун неовлашћене потрошње утврђен је на основу одредбе члана 90. став 2. 
Општих услова. Подносилац захтјева је, дана 30.09.2019. године, поднио приговор на 
обрачун неовлашћене потрошње оспоравајући основ за обрачун, а противна страна је 
навела да је, дана 07.10.2019. године, подносиоцу захтјева доставила одговор на 
приговор у коме му је образложила да нема основа за корекцију обрачуна уз поуку о 
правном лијеку. Уз изјашњење је противна страна доставила расположиву 
документацију.  

Иако је изјашњење број 2.2-1716/19 од 27.11.2019. године, потписано од неовлаштеног 
лица, које није доставило никакву пуномоћ за заступање у овом поступку, актом број 
01-266-12/19 од 25.11.2019. године Регулаторна комисија је затражила додатно 
изјашњење, како би се омогућило отлањање ових процесних недостатака. Предузете 
радње лица из радне јединице у овом поступку, укључујући и изјашњење број 2.2-
1716/19 од 27.11.2019. године је прихваћено као валидно, будући да се, актом број 
6583/19 од 28.02.2020. године, овлашћено лице за заступање противне стране у 
цјелости сагласило са предузетим радњама тог лица, у овом поступку. 

Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу 
којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети 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 писаној форми и у року од осам дана од дана 
достављања.  

 
Предсједник 

 
 

Владислав Владичић 

                                                                                                                                                                                                 


