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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 Гаковић 
Гордане из Бањалуке 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 обрачунa неовлашћено утрошене електричне 
енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 143. редовној сједници, 
одржаној 14.05.2020. године, у Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Гаковић Горданe из Бањe 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 оспоравањем обрачунa неовлашћено 
утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 100177710, у улици Радоја 
Домановића 16  у Бањалуци, рјешаваће се у скраћеном поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Захтјевом од 04.12.2019. године, Гаковић Гордана из Бањалуке (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), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са 
обрачуном неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 
100177710, у улици Радоја Домановића 16 у Бањалуци. Захтјевом се оспорава обрачун 
неовлашћено утрошене електричне енергије на овом мјерном мјесту од 31.10.2019. године у 
износу од 1.444,67 КМ, те се наводи да је на овом мјерном мјесту редовно вршено очитање и 
да су редовно испостављани и плаћани рачуни за утрошену електричну енергију. 
Подносилац захтјева одбија кривицу за неовлашћену потрошњу, те предлаже да се овај 
обрачун неовлашћене потрошње стави ван снаге. Уз захтјев је приложена расположива 
документација. 

На захтјев Регулаторне комсије, противна страна је, дана 16.03.2020. године, доставила 
изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је подносилац захтјева регистрован, 
као крајњи купац електричне енергије, у категорији потрошње ''Домаћинство'' – 2. тарифна 
група, на мјерном мјесту ЕД број 100177710, у улици Радоја Домановића 16 у Бањалуци. 
Противна страна је навела да је, дана 23.05.2019. године, због дуга по основу утрошене 
електричне енергије, који је закључно са 25.04.2019. године, износио 186,85 КМ, извршила 
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искључење  електричне енергије на бројилу, те да је том приликом постављена пломба број 
ЕКБЛ 515871. Дана 16.10.2019. године, на основу Налога за рад број 5629978 за обуставу 
испоруке електричне енергије због дуга у износу од 133,46 КМ закључно са 25.09.2019. 
године, контролори су установили да су на бројилу покидане државне пломбе. Том 
приликом је сачињен Записник о утврђивању неовлашћене потрошње у коме је 
констатовано да је након искључења електричне енергије од 23.05.2019. године, извршено 
самовољно прикључење на дистрибутивну мрежу, да је покидана пломба број ЕКБЛ 515871 
са бројила број 3771894 и жиг Републичког завода за стандардизацију и метрологију. На 
лице мјеста изашла је полиција и сачинила службену забиљешку, а бројило је поново 
искључено и пломбирано. Истовремено је сачињен и Записник број 001/59365 о замјени 
бројила број 3771894 и пломбирању мјерног мјеста. Противна страна, даље наводи, да је 
након тога подносилац уплатио трошкове укључења, као и доспјела дуговања по основу 
утрошене електричне енергије, те му је, мјерно мјесто поново прикључено на 
електродистрибутивну мрежу и постављена нова пломба. Дана 22.10.2019. године, скинуто 
бројило серијски број 3771894 упућено је Републичком заводу за стандардизацију и 
метрологију који је у Извјештају о контролном прегледу бројила број 18/1.11/393-23-734/19 
од 31.10.2019. године утврдио да на бројилу број 3771894/1980 нема жига РЗСМ РС, пломбе 
су откинуте, а на десној страни је кодирана сигурносна пластична пломба Електрокрајине 
број 533524. Недостаје лијеви вијак поклопца бројила. Противна страна је сачинила и 
подносиоцу захтјева доставила обрачун неовлашћено утрошене електричне енргије на 
износ од 1.444,67 КМ, примјеном одредби члана 89-92. Општих услова за испоруку и 
снабдијевање електричном енергијом („Службени гласник Републике Српске“, број 90/12 и 
81/19) – у даљем тексту: Општи услови, за период од дана када је обустављена испорука 
електричне енергије па до дана када је утврђена неовлашћена потрошња тј. од 23.05.2019. – 
16.10.2019. године. Противна страна је поступила по приговору подносиоца захтјева на 
обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије и доставила одговор у писаној форми 
и тражену документацију, са образложењем због чега се није могао уважити његов 
приговор. Уз изјашњење је као доказна подлога, приложена документација којом је 
располагала противна страна. Подносиоцу захтјева није обустављена испорука електричне 
енергије по налогу од 20.01.2020. године јер је измирио неспорна дуговања по основу текуће 
потрошње и медијације, а за спорни дуг се обратио Регулаторној комисији.  

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 и без 
посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 143. 
редовној сједници, одржаној 14.05.2020. године, 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. 

 

 
Предсједник 
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