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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-56-5/20/Р-149-195         
Датум: 30.7.2020.             

 

 

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 Домазет Анта из Бање Луке, против Мјешовитог 
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука,  у вези са 
правом на напајање електричном енергијом, Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 149. редовној сједници, одржаноj 30. јула 2020. године, у 
Требињу, донијела јe 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Домазет Анта из Бање Луке од 24.1.2020. и 13.3.2020, 
године, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" 
а.д. Бања Лука,  у вези са правом на напајање електричном енергијом, рјешаваће се 
у скраћеном поступку. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Поднесцима од 24.01.2020. и 13.3.2020. године, Домазет (Ивa) Анто из мјеста 
Мотике, Град Бања Лука (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 даљем тексту: противна страна), у 
вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са 
правом напајање његовог објекта који се налази у мјесту Мотике бр. 427, Град Бања 
Лука.  Подносилац захтјева, између осталог, наводи да се у децембру 2019. године 
вратио из Америке и обратио у писаној форми противној страни за поновно 
прикључење његовог објекта на електродистрибутивну мрежу, на којем је, дана 
24.02.2015. године, због дуга по основу утрошене електричне енергије, извршена 
обустава испоруке електричне енергије. Подносилац захтјева наводи да овај дуг 
потиче од лица која су становала у његовом објекту и нису плаћала утрошену 
електричну енергију, а противна страна поновно прикључење његовог објекта на 
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електродистрибутивну мрежу, условљава плаћањем трошкова поновног прикључења 
и измирењем дуга по основу утрошене електричне енергије који потиче од трећих 
лица у износу од 9.436,61 КМ, чијим би се плаћањем, како је информисан од 
противне стране, извршио отпис камата у износу од 12.011,85 КМ. Подносилац 
захтјева сматра да је ово потраживање противне стране застарјело, те тражи да се 
његов захтјев усвоји, на начин да му се у складу са Споразумом о поновном 
прикључењу стамбених објеката повратника на елекродистрибутивну мрежу у БиХ, 
омогући поновно прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу и закључење 
уговора о снабдијевању. 

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-56-2/20 
од 24.2.2020. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање 
расположиве документације. 

Регулаторна комисија је, дана 15.7.2020. године, примила изјашњење противне 
стране, са расположивом документацијом. У изјашњењу је, између осталог, наведено 
да се захтјев подносиоца односи на поновно прикључење објекта на 
електродистрибутивну мрежу на мјерном мјесту ЕД број: 104692730 које се налази на 
адреси Мотике бр. 427, Град Бања Лука. Противна страна наводи да је, дана 
29.11.2016. године, мјерно мјесто принудно одјавила, јер је приликом контроле 
мјерног мјеста, која је изршена 22.11.2016. године записнички констатовано да у 
објекту нико не живи, а мјерно мјесто је искључено због дуга подносиоца захтјева 
дана 24.2.2015. године, када је записнички утврђено да електричну енергију у објекту 
користи Видовић Зора. Након што се подносилац захтјева, дана 20.11.2019. године, 
обратио противној страни са захтјевом за прикључење, противна страна наводи да је 
подносиоцу захтјева доставила одговор у којем га је упознала да је поред 
подношења захтјева за прикључење и плаћања трошкова прикључења, потребно да 
плати и дуг за утрошену електричну енергију у износу од 9.436,61 КМ, чијим 
плаћањем би се извршио отпис камате у износу од 12.011,85 КМ, према подацима из 
картице редовне потрошње – сумњива и спорна потраживања, која је формирана   
5.12.2016. године, након принудне одјаве 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 основу одредбе члана 72. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби, на 149. редовној сједници, одржаној 30. 
јула 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 


