
Ул. Краљице Јелене Анжујске бр. 7; тел: +387 (0)59 272 400; факс: 272 430; www.reers.ba; 
e-пошта: regulator@reers.ba; Рачун број: 5550090026695723 код Нове банке АД Бања Лука 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-19-4/20/Р-148-175         
Датум: 15.7.2020. године             

 

На основу одредби 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 Слијепчевић Душка из Челинца, 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 неовлашћене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 148. редовној сједници, одржаноj 15.7.2020. године, 
у Требињу, донијела јe 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Спор покренут захтјевом Слијепчевић Душка из Челинца од 17.1.2020. године, 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 неовлашћене потрошње електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном 
поступку. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Поднеском од 17.1.2020. године, Слијепчевић Душко из Челинца (у даљем тексту: 
подносилац захтјева), покренуо 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 вези са тарифама по којима се енергија испоручује, односно у вези са 
оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије. Подносилац 
захтјева оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-
1023634980-7930-13916 у износу 3.960,33 КМ, због неовлашћеног прикључења 
објекта на електродистрибутивну мрежу, на мјерном мјесту наплатни број 
1023634980 у улици Сестара Узелац бр. 1 у Челинцу. Подносилац у захтјеву, између 
осталог, наводи да је након смрти родитеља и сестре, противна страна, дана 
13.3.2008. године, одјавила мјерно мјесто након отписа дуга, будући да је у кући 
живјела породица погинулог борца. Тада радник противне страна није извршио 
искључење на бројилу, већ је бројило измјестио на оближњу бандеру. Подносилац 
захтјева наводи да је сувласник парцеле са ¼ дијела, али овде није живио, нити је 
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трошио електричну енергију, те од Регулаторне комисије тражи да га ослободи 
плаћања наводно неовлашћено утрошене електричне енергије.  

Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-19-2/20 од 
11.2.2020. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из 
поднеска и достављања расположиве документације.  

Противна страна је, дана 25.6.2020. године, доставила Регулаторној комисији 
изјашњење о захтјеву подносиоца, са расположивом документацијом. У изјашњењу 
је, између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање 
обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 
1023634980 у виду самовољног прикључења на електродистрибутивну мрежу. 
Приликом контроле овог мјерног мјеста, која је извршена од стране овлашћених 
радника противне стране, дана 24.12.2019. године, састављен је Записник број 
001/12834 о утврђивању неовлашћене потрошње, којим је констатовано да се купац 
самовољно прикључио на НН мрежу са каблом СКС 2x16 mm2 и одвео кабал на стуб 
у посједу гдје се налази ормар са бројилом. Ово мјерно мјесто је до 13.3.2008. године 
било регистровано на Слијепчевић Душана, ЕД број 107812770, када је принудно 
одјављено због дуга у износу од 1.282,18 КМ. Након тога, противна страна наводи да 
је, дана 26.12.2019. године, извршила обрачун неовлашћене потрошње у укупном 
износу од 3.960,33 КМ, јер се ради о неовлашћеној потрошњи из одредбе члана 89. 
став 1. тачка а) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, у 
даљем тексту: Општи услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12 и 
81/19), због тога што је крајњи купац извршио самовољно прикључење на 
електродистрибутивну мрежу. Такође је детаљно образложен период, структура и 
правни основ за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије. Противна 
страна је поступила по приговору подносиоца захтјева на обрачун неовлашћено 
утрошене електричне енергије и доставила одговор у писменој форми, са 
образложењем због чега се не може удовољити његовом приговору. Противна 
страна је уз изјашњење као доказну подлогу, приложила документацију којом је 
располагала. 

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 основу одредбе члана 72. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби, на 148. редовној сједници, одржаној 
15.7.2020. године, у Требињу, одлучено као у диспозитиву овог закључка, односно да 
се одлука о захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку. 
 
Правна поука: На овај закључак, странке могу Регулаторној комисији за  енергетику 

Републике Српске поднијети коментаре у писменој форми у року од 8 
дана од дана пријема овог закључка. 

 

      Предсједник 

 
 Владислав Владичић 


