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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 
Божане Вулић из Бање Луке, 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 оспоравањем рачуна за утрошену електричну 
енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 161. редовној 
сједници, одржаноj 3. децембра 2020. године, у Требињу, донијела јe 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

Спор покренут захтјевом Божане Вулић из Бање Луке од 23.09.2020. године, 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 
оспоравањем рачуна за утрошену електричну енергије, рјешаваће се у скраћеном 
поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Божана Вулић из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) је Регулаторној 
комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) 
поднијела захтјев за рјешавања спора од 23.09.2020. године, против Мјешовитог 
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем 
тексту: противна страна), којим се оспорава рачун за електричну енергију за мјесец 
јануар 2020. године у износу од 748,94 КМ, за утрошених 5051 kWh, на мјерном мјесту 
наплатни број 104421430, у улици Сретена Стојановића 24ц у Бањој Луци. Подносилац 
захтјева наводи да је бројило постављено на вањском дијелу куће и доступно 
радницима противне стране, који су протеклих 15 година, откако је регистрован као 
крајњи купац, вршили очитање утрошене електричне енергије, па нису постојали 
разлози да се не изврши очитање и у спорном периоду, нити му је достављено писмено 
обавјештење о разлозима који би спречавали очитање. Подносилац захтјева сматра да 
је истекао рок верификације бројила, које се није могло употребљавати за мјерење 
утрошене електричне енергије, те да је био принуђен да плати дуг дана 23.09.2020. 
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године, јер су радници противне стране имали намјеру да изврше обуставу испоруке 
електричне енергије. Подносилац захтјева тражи да Регулаторна комисија изврши 
корекцију рачуна за електричну енергију за мјесец јануар 2020. године, према 
потрошњи електричне енергије из новембра и децембра 2019. године, а да преостали 
уплаћени износ буде третиран као претплата. 

Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-374-2/20 од 
19.10.2020. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из 
захтјева и достављања расположиве документације.  

У изјашњењу противне стране, које је примљено у Регулаторној комисији дана 
24.11.2020. године, између осталог, је наведено да се приговор подносиоца односи на 
оспоравање рачуна за електричну енергију за мјесец мјесец јануар 2020. године у 
износу од 748,94 КМ, за утрошених 5051 kWh, на мјерном мјесту наплатни број 
104421430, у улици Сретена Стојановића 24ц у Бањој Луци. Мјерно мјесто у протеклом 
периоду није било доступно за очитање, због чега су на основу порука читача вршене 
процјене потрошње, а количина утрошене електричне енергије од 5051 kWh за период 
од јуна 2019. године до јануара 2020. године, утврђене су приликом редовног очитања 
за мјесец јануар 2020. године. Противна страна, даље наводи, да је са подносиоцем 
захтјева 15.01.2014. године закључила уговор о снабдијевању и да се редовно 
испостављају рачуни за електричну енергију, с тим да се очитања врше нередовно због 
присуства пса у дворишту или закључане капије. Након што се подносилац захтјева 
обратио приговором оспорвајући рачун за мјесец јанаур 2020. године, указавши да је на 
бројилу истекао рок верификације у 2015. години и да се као такво није могло 
употребљавати, противна страна наводи да је 13.05.2020. године извршила контролу 
мјерног мјеста, као и замјену бројила због истека рока верификације. Противна страна 
наводи да је на основу обавјештења о искључењу од 25.08.2020. године, издала налог 
за обуставу испоруке електричне енергије због дуга дана 18.09.2020. године, али није 
примијенила мјеру обуставе испоруке електричне енергије, јер је подносилац захтјева 
покренуо поступак рјешавања спора пред Регулаторном комисијом. 

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 161. редовној сједници, одржаној 03.12.2020. 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 

    


