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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 
Томишић Госпане из Лакташа, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - 
ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се електрична 
енергија испоручује, 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 Томишић Госпане из Лакташа, против Мјешовитог холдинга 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по 
којима се електрична енергија испоручује, 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 
 

Дана 21.04.2020. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је захтјев за рјешавање спора Томишић 
Госпане из Лакташа од 15.04.2020. године (у даљем тексту: подносилац захтјева), као и 
допуне овог захтјева од 18.05.2020. године и 09.06.2020. 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 електрична енергија 
испоручује, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. У 
захтјеву се наводи да је противна страна сачинила обрачун неовлаштене потрошње у 
износу од 2.356,00 КМ, након што је, контролом исправности бројила од стране 
Републичког завода за стандардизацију и метрологију, утврђено да је контролисано 
бројило неисправно и да су на истом предузимане недозвољене радње. Подносилац 
захтјева је истакао да он, као ни  чланови његовог домаћинства нису предузимали 
никакве недозвољене радње на бројилу, те да редовно плаћа испоручену електричну 
енергију. Како тврди да није предузимао недозвољене радње на мјерном мјесту, 
подносилац сматра да није дужан да плати сачињени обрачун неовлаштене потрошње. 

Противна страна је на захтјев Регулаторне комисије, доставила изјашњење о захтјеву 
подносиоца дана 24.07.2020. године. У изјашњењу је наведено да је подносилац 
захтјева од 02.02.2003. године евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње 
"домаћинство", на мјерном мјесту ЕД број 302174430, те да је, дана 10.07.2014. године, 
закључио уговор о снабдијевању за ово мјерно мјесто. Противна страна је истакла да је, 
дана 25.12.2019. године, на овом мјерном мјесту извршена замјена бројила број 247912 
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и измјештање мјерног мјеста на стуб испред објекта, а замијењено бројило је 
достављено Републичком заводу за стандардизацију и метрологију ради контроле 
исправности. Наведени завод је извршио контролу исправности бројила и сачинио 
Извјештај о контролном прегледу бројила број 18/1.11/393-23-34/20 од 18.03.2020. 
године, на основу кога је сачињен обрачун неовлаштене потрошње у износу од 2.356,00 
КМ, за период од годину. У изјашњењу је наведено да је претходна контрола мјерног 
мјеста ЕД број 302174430 вршена 22.12.2017. године, када је замијењено бројило на 
овом мјерном мјесту. Даље је указано да је подносилац захтјева, дана 21.04.2020. 
године, поднио приговор на обрачун неовлаштене потрошње, те да му је, дана 
24.04.2020. године, достављен одговор на приговор. Противна страна је навела да није 
вршена обустава испоруке електричне енергије мјерном мјесту подносиоца захтјева као 
и да подносилац није извршио плаћање рачуна који му је фактурисан по основу 
неовлаштене потрошње. 

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 
 
 

Владислав Владичић 


