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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 
Стојановић Милана из мјеста Масловаре, Општина Котор Варош, 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 151. редовној сједници, одржаној 20.08.2020. године, у Требињу, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
  

Спор покренут захтјевом Стојановић Милана из мјеста Масловаре, Општина Котор 
Варош, 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 24.10.2019. године, захтјев за рјешавање спора Стојановић 
Милана из мјеста Масловаре, Општина Котор Варош од 18.10.2019. године (у даљем 
тексту: подносилац захтјева), те дана 10.01.2020. године и допуну овог захтјева од 
26.12.2019. 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. Подносилац захтјева је приговорио на обрачун 
неовлаштене потрошње у износу од 2.571,62 КМ, који му је противна страна обрачунала 
за његово мјерно мјесто, јер контролом од 20.09.2019. године утврдила неовлаштену 
потрошњу мимо мјерног уређаја. У захтјеву се истиче да су запослени противне стане 
констатовали да је на главни вод прикључен проводник и одведен на осигураче за 
купатило, собу и шпајз. Подносилац захтјева указује да је наведени проводник одведен 
само на осигураче за купатило, односно на бојлер. Даље је наведено да су запослени 
противне стране, приликом поновног прикључења објекта, направили пропуст тако да је 
дошло до хаварија на укљученим уређајима у објекту. Подносилац захтјева сматра да је 
обрачун неовлаштене потрошње сачињен у великом износу, с обзиром да просјечна 
потрошња електричне енергије у његовом домаћинству износи око 200-250 kWh, због 
чега тражи да се сачини нови обрачун неовлаштене потрошње у мањем износу. 
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Регулаторна комисија је након разматрања захтјева подносиоца, исти доставила 
противној страни ради изјашњења. Противна страна је, дана 31.01.2020. године и 
30.07.2020. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца у коме је наведено да 
је, дана 20.09.2019. године, извршена контрола мјерног мјеста подносиоца захтјева ЕД 
број 106244140, којом приликом је утврђено да је на тавану објекта главни вод пресјечен 
прије главних осигурача и одведен на осигураче у објекту, о чему је сачињен записник. 
Противна страна је навела да је на основу оваквог стања на мјерном мјесту и прикључку, 
закључено да се ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1. тачка в) Општих 
услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (Службени гласник 
Републике Српске" број 90/12 и 81/19) - у даљем тексту: Општи услови, односно 
потрошњи електричне енергије без мјерних уређаја или мимо њих, због чега је за период 
од годину дана, сачињен обрачун неовлаштене потрошње у износу од 2.517,62 КМ.  
Даље је указано да је, након утврђивања неовлаштене потрошње, извршена обустава 
испоруке електричне енергије, али и да је, дана 25.09.2019. године, извршена контрола 
мјерног мјеста и поновно прикључење електричне енергије. У изјашњењу је наведено и 
да подносилац захтјева није извршио плаћање износа који му је фактурисан по основу 
неовлаштене потрошње. Противна страна је истакла да је подносилац захтјева, дана 
15.11.2019. године, поднио приговор у коме је признао постојање неовлаштене 
потрошње, али је приговорио на износ који му је обрачунат по том основу, те да му је, 
дана 22.11.2019. године, достављен одговор на приговор у којем је указано на 
неоснованост приговора и могућност обраћања 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 151. редовној сједници, одржаној 20.08.2020. 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 писменој форми и у року од осам дана од дана достављања.  
 
 
 Предсједник 
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