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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 
Самарџић Дражена из Лакташа, заступаног по пуномоћнику Вукојевић Милани, адвокату 
из Бањалуке, 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 
обрачуном утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 142. редовној сједници, одржаноj 28. априла 2020. године, у 
Требињу, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Самарџић Дражена из Лакташа од 10.02.2020. 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 са обрачуном 
утрошене електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 10.02.2020. године, у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) примљен је захтјев за рјешавање спора Самарџић 
Дражена из Лакташа, заступаног по пуномоћнику Вукојевић Милани, адвокату из 
Бањалуке, (у даљем тексту: подносилац захтјева), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука,  (у даљем тексту: противна страна), 
којим оспорава рачун за утрошену електричну енергију за мјесец децембар 2019. године 
на мјерном мјесту ЕД број 323627170, у објекту на адреси Которварошка број 15 у Трну. 
Подносилац захтјева, између осталог, наводи да му је за мјесец децембар 2019. године 
извршен неоправдано висок обрачун утрошене електричне енергије у износу од 1.776,48 
КМ, за укупано утрошених 11589 kWh, а укупан дуг на овом мјерном мјесту износи 
6.997,29 КМ. Подносилац захтјева је власник предметног објекта, који је у току 2015. 
године платио износ од 470,05 КМ на име накнаде за обезбјеђење услова за прикључење 
домаћинства те за пломбирање главног осигурача, по предрачуну број 94/15. Од 
20.03.2015. године па до 21.01.2020. године подносилац никада није добио ни један 
рачун за електричну енергију. С обзиром да противна страна није никада очитала 
потрошњу нити редовно издавала рачуне за утрошену електричну енергију  подносилац 
захтјева сматра да није дужан да плати наведени износ дуга и тражи од Регулаторне 
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комисије да наложи противној страни да изврши корекцију обрачуна на овом мјерном 
мјесту у складу са Општим условима и Законом о заштити потрошача Републике Српске.  

Поднесени захтјев је упућен противној страни ради изјашњења и достављања 
расположивих доказа. Противна страна је, дана 08.03.2020. године, доставила 
Регулаторној комисији изјашњење о захтјеву подносиоца, те доставила расположиве 
доказе. У изјашњењу је, између осталог, наведено да је, дана 22.11.2019. године, 
приликом контроле мјерних мјеста у Јаблану, Которварошка број 15 у Трну, пронађено 
непријављено бројило број 383023, производње Енел и том приликом наведено бројило 
је искључено на панцеру. Подносилац захтјева је, дана 19.03.2015. године, поднио Захтјев 
за прикључење на електродистрибутивну мрежу и на основу предрачуна број 13933 
извршио уплату на име накнаде за обезбјеђење услова за прикључење домаћинства, те 
за пломбирање главног осигурача. Израду прикључка је вршио инвеститор односно 
власник објекта који није доставио сву потребну документацију. Дана 24.12.2019. године 
подносилац је пријављен као НЕП.ПОТ на мјерном мјесту ЕД број 323627170. Противна 
страна, даље наводи, да, због поднесеног захтјева за прикључење на 
електродистрибутивну мрежу и достављеног гарантног листа за бројило број 383023, 
није сматрала да се ради о неовлашћеној потрошњи. Мјерно мјесто је доступно за 
очитање, али је први пут очитано у новембру 2019. године, те због тога не постоје 
читачке листе за ранији период. У овој улици се очитање врши даљинским системом 
очитања па контролори ријетко врше контролу. 

Због велике количине утрошених kWh противна страна је извршила корекцију и 
утрошене kWh подијелила на љетну и зимску тарифу у складу са одредбама члана 79. 
Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст, 
у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске'', број 90/12 и 
107/19). Подносилац захтјева је пријављен у евиденцију противне стране, дана 
02.08.2019. године, на мјерном мјесту ЕД број 323627170 у циљу расподјеле и обрачуна 
kWh који припадају љетној сезони.  

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 142. редовној сједници, одржаној 28.04.2020. 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 

                                                                                                                                                                                                                               


