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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 
Комљеновић Данице и Комљеновић Дарка 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, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, 
на 147. редовној сједници, одржаној 02.07.2020. године, у Требињу, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Комљеновић Данице и Комљеновић Дарка 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 28.01.2020. године, захтјев за рјешавање спора Комљеновић 
Данице и Комљеновић Дарка из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) од 
23.01.2020. године, 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. Захтјев за рјешавање спора је поред Комљеновић 
Данице из Бање Луке, као регистрованог крајњег купца на мјерном мјесту ЕД број 
103104520, потписао и њен син Комљеновић Дарко. У поднеску је наведено, да је 
неовлаштена потрошња обрачуната, јер је контролом мјерног мјеста утврђено да је преко 
продужног кабла прикључена обућарска радња у приземљу објекта, која није 
пријављена. Поред тога, подносилац захтјева је навео да се у радњи не обавља 
дјелатност, јер се он налази на привременом раду у Републици Хрватској о чему је 
приложио уговор о раду. 

На захтјев Регулаторне комисије, противна страна је, дана 17.06.2020. године, доставила 
тражено изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме се наводи да је неовлаштена 
потрошња обрачуната у износу од 522,63 КМ, јер је контролом мјерног мјеста подносиоца 
захтјева ЕД број 103104520, у улици Стевана Мокрањца број 50, у Бањој Луци, дана 
15.11.2019. године, утврђено да се електричном енергијом преко овог мјерног мјеста у 
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категорију потрошње "домаћинство", снабдијева и обућарска радња која није 
пријављена. Како противна страна истиче, ради се о неовлаштеној потрошњи из члана 
89. став 1. тачка д) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом 
("Службени гласник Републике Српске", број 90/12 и 81/19) - у даљем тексту: Општи 
услови. У изјашњењу је наведено да је неовлаштена потрошња констатована 
Записником о утврђивању неовлаштене потрошње број 001/07705 од 15.11.2019. године, 
који је поред овлаштених лица противне стране, потписао и Комљеновић Дарко који је 
присуствовао контроли мјерног мјеста. Као период за обрачун неовлаштене потрошње 
узет је период од дана утврђивања неовлаштене потрошње до 26.12.2018. године када је 
вршена претходна контрола овог мјерног мјеста. 

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 147. редовној сједници, одржаној 02.07.2020. 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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