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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
привредног друштва "Knežević CO" д.о.о. Бања Лука, заступаног од стране Недимовић
Зорана, адвоката 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 утрошене електричне
енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 160. редовној
сједници, одржаној 18.11.2020. године, у Требињу, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Спор покренут захтјевом од 07.08.2020. године, привредног друштва "Knežević CO"
д.о.о. Бања Лука, 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 са оспоравањем обрачуна утрошене електричне
енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.
Образложење
Дана 12.08.2020. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у
даљем тексту: Регулаторна комисија) је примила захтјев од 07.08.2020. године и
допуну од 28.08.2020. године, привредног друштва "Knežević CO" д.о.о. Бања Лука,
заступаног од стране Недимовић Зорана, адвоката из Бање Луке (у даљем тексту:
подносилац захтјева), 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, којим се оспорава обрачун
утрошене електричне енергије за мјесец мај 2020. године, у износу од 1.287,04 КМ, на
мјерном мјесту ЕД број 85118087, у насељу Петошевци бб у Лакташима. У захтјеву се
наводи да је подносилац захтјева изградио прикључак и да овлашћени радници
противне стране нису сачинили записник приликом првог прикључења мјерног мјеста
на мрежу, да је рачун за мај 2020. године веома висок, јер је на овом мјерном мјесту
мања потрошња електричне енергије, те да се сторнира овај рачун, а изда рачун на
износ од 252,57 КМ, према стварној потрошњи. Уз захтјев је приложена расположива
документација.
Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је актом број 01-331-4/20
од 15.09.2020. године, затражено изјашњење о захтјеву и достављање расположиве

документације. У изјашњењу противне стране је наведено да је на овом мјерном
мјесту, као крајњи купац електричне енергије регистрован подносилац захтјева, у
категорији потрошње "остала потрошња на ниском напону" – 2. тарифна група, да је
електроенергетска сагласност издата у фебруару 2020. године, да је прикључак за
градилиште изградио подносилац захтјева, а прикључење на мрежу су извршили
овлашћени радници противне стране, те да је прво очитање бројила извршено дана
22.07.2019. године, када је стање на бројчанику било 4105 kWh. Подносилац захтјева
је платио све прописане накнаде за прикључење градилишног прикључка на мрежу, те
је платио све рачуне за преузету електричну енергију на овом мјерном мјесту и
одјавио овај привремени градилишни прикључак са стањем на бројилу 7.979 kWh. Уз
изјашњење је, као доказна подлога, приложена документација којом је располагала
противна страна.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на
основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети
одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног
извођења доказа, па је, на 160. редовној сједници, одржаној 18.11.2020. године,
донијела закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са
чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.
Правна поука: На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној
комисији и то у писаној форми и у року од осам дана од дана
достављања.
Предсједник
Владислав Владичић
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