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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-332-4/20/P-155-252   
Датум: 01.10.2020. 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 
привредног друштва ''ZEPTER INTERNATIONAL KD'' д.о.о. Козарска Дубица, којег 
заступа пуномоћник Синиша Марић, адвокат из Бање Луке, 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 
неовлашћено утрошене електричне енергије,Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 155. редовној сједници, одржаноj 1. октобра 2020. године, у 
Требињу, донијела јe 

З А К Љ У Ч А К 

Спор покренут захтјевом привредног друштва ''ZEPTER INTERNATIONAL KD'' д.о.о. 
Козарска Дубица од 08.08.2020. године, којег заступа пуномоћник Синиша Марић, 
адвокат из Бање Луке, 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 неовлашћено утрошене 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 13.8.2020. године, захтјев за рјешавање спора привредног 
друштва ''ZEPTER INTERNATIONAL KD'' д.о.о. Козарска Дубица, којег заступа 
пуномоћник Синиша Марић, адвокат из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац 
захтјев), 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 
енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене 
електричне енергије. Захтјевом се оспорава рачун за неовлашћено утрошену 
електричну енергију број НФ-610098-8274-14284 од 25.6.2020. године, у износу од 
40.065,28 КМ, на мјерном мјесту наплатни број 610098, у улици Цвијићева бб, у 
Козарској Дубици. Подносилац захтјева наводи да је рачун за неовлашћено утрошену 
електричну енергију број НФ-61198-8274-14284 од 25.6.2020. године заснован на 
погрешно и непотпуно утврђеном чињеничном стању. Подносилац захтјева наводи да 
се записник о утврђивању неовлашћене потрошње од 12.3.2020. године односи на 
мјерно мјесто ЕД број 6053001 у улици Ђакома Авакума у Козарској Дубици, а рачун за 
неовлашћену потрошњу је сачињен за мјерно мјесто ЕД број 610098, Управна зграда, 
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на адреси Цвијићева бб, у Козарској Дубици, на којем је он такође евидентиран као 
крајњи купац. Подносилац захтјева наводи да је противна страна записнички 
констатовала да постоје дистрибутивне пломбе на мјерној ћелији у којој су смјештени 
струјни и напонски мјерни трансформатори, као и жиг верификације на бројилу 
електричне енергије. Поред тога, подносилац захтјева наводи и да је обрачун 
неовлашћене потрошње електричне енергије неправилно сачињен, с обзиром да на 
обрачунате количине електричне енергије нису примијењени одговарајући тарифни 
ставови и да је само по том основу оштећен за износ од 10.851,22 КМ. 

Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-332-2/20 од 
26.08.2020. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из 
захтјева и достављања расположиве документације.  

Противна страна је, дана 21.09.2020. 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 у износу од 40.065,28 КМ. Подносилац 
захтјева је регистрован као крајњи купац на наплатном броју 610098, на два мјерна 
мјеста: ЕД број 6053001  под називом ''MEНФИ ИНДУСТРИЈА КД'' '' и ЕД број 614140 
под називом ''Управна зграда''. Неовлашћена потрошња је обрачуната за мјерно мјесто 
ЕД број 6053001, а мјерно мјесто ЕД број 0614140 није задужено за неовлашћену 
потрошњу, јер је од 01.09.2019. године подносилац захтјева прешао на снабдјевање код 
тржишног снабдјевача и добио нови наплатни број. Мјерно мјесто се налази у 
трафостаници, која је власништво подносиоца захтјева и доступно је за редовно 
очитање. Противна страна, даље наводи, да је верификациони жиг оба бројила 
истекао, да су бројила замијењена након утврђивања неовлашћене потрошње, те да 
бројила, због истека важења жига верификације, нису послата на провјеру исправности 
надлежној институцији. Подносилац захтјева је присуствовао контроли мјерног мјеста и 
потписао записник о утврђивању неовлашћене потрошње. Противна страна, на крају 
изјашњења, наводи да се ради о неовлашћеној потрошњи из одредбе члана 89. став 1. 
тачка б) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, у даљем 
тексту: Општи услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12 и 81/19), јер је 
извршено онемогућавање правилног регистровања преузете електричне енергије и 
снаге, те да обрачун неовлашћене потрошње обухвата период од годину дана.  

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 155. редовној сједници, одржаној 1. октобра 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 
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