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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), те члана 71. и 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 Вулић Олге 
из Бањалуке 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 обрачунa неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске, на 164. редовној сједници, одржаној 24.12.2020. 
године, у Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Вулић Олге из Бањалуке 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 обрачунa неовлашћено 
утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 117212070, које се налази у објекту 
у Улици Милана Радмана број 23 у Бањалуци, рјешаваће се у скраћеном поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 20.10.2020. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем 
тексту: Регулаторна комисија) је примила захтјев Вулић Олге 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, односно у вези са оспоравањем обрачуна 
неовлаштено утрошене електричне енергије у износу од 309,38 КМ, на мјерном мјесту ЕД 
број 117212070, у улици Милана Радмана број 23 у Бањој Луци. Подносилац захтјева наводи 
да је противна страна сачинила обрачун неовлаштене потрошње, јер је утврђено да се преко 
наведеног мјерног мјеста, које је разврстано у категорију потрошње "домаћинство", 
електрична енергија трошила за потребе канцеларије фирме “Плус Медиа“. У захтјеву се 
приговара и на поступање противне стране по захтјеву за издавање електроенергетске 
сагласности на овом мјерном мјесту, те да подносилац није одустао од захтјева за издавање 
електроенергетске сагласности, како то тврди противна страна. Уз захтјев је приложена 
расположива документација. 

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-411-2/20 од 
27.10.2020. године, затражено изјашњење о захтјеву и достављање расположиве 
документације. У изјашњењу противне стране, које је примљено у Регулаторној комисији, 
дана 01.12.2020. године, наведено је да се у овом случају ради о два предмета спора. Уз 
изјашњење је као доказна подлога, приложена документација којом је располагала противна 
страна, у коме је навела да је неовлаштена потрошња у износу од 309,38 КМ, обрачуната у 
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складу са одредбом члана 89. став 1. тачка д) Општих услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12 и 81/19) - у 
даљем тексту: Општи услови), јер подносилац троши електричну енергију на мјерном мјесту 
ЕД број 117212070 у Улици Милана Радмана број 23 у Бањој Луци у категорији потрошње 
која му није одобрена електроенергетском сагласношћу. Други предмет је у вези са 
поступањем по захтјеву подносиоца за издавање електроенергетске сагласности од 
17.02.2020. године за мјерно мјесто ЕД број 117212070 у Улици Милана Радмана број 23 у 
Бањој Луци. Како противна страна наводи, контролом овог мјерног мјеста од 19.06.2020. 
године, утврђено је да се преко овог мјерног мјеста електричном енергијом снабдијева 
приземље објекта гдје се налази фирма “Плус медија“, о чему је сачињен Записник о 
утврђивању неовлаштене потрошње број 001/10228 од 19.06.2020. године. У изјашњењу је 
наведено да је ова контрола и замјена бројила вршена у оквиру редовних активности, те да 
је приликом контроле мјерног мјеста констатовано да купац нема електроенергетску 
сагласност јер се води као“НЕП/11“, да је купац поднио захтјев 17.02.2020. године за 
издавање електроенергетске сагласности, да није био присутан приликом контроле и да је 
чињенично стање фотографисано. Подносилац захтјева је 2011. године, као крајњи купац 
електричне енергије регистрован од противне стране на наведеном мјерном мјесту, у 
категорији потрошње „домаћинство“, када је мјерно мјесто пријављено са иницијалима 
“НЕП/11“, јер је подносилац извршио одвајање мјерења, а није добио електроенергетску 
сагласност нити је уплатио накнаду за прикључење. Дана 08.01.2018. године подносиоцу је 
издата електроенергетска сагласност за промјену намјене потрошње из категорије 
потрошње „домаћинства'' у “осталу потрошњу на ниском напону“, а 23.07.2020. године 
донесено је ново Рјешење о електроенергетској сагласности на овом мјерном мјесту. 
Противна страна даље наводи да подносилац захтјева није поступио по наведеним 
рјешењима јер не жели да измјести мјерно мјесто, односно мјерно-разводни ормар ван 
објекта, нити да уплати доприносе за прикључење. Противна страна је истакла да неће 
вршити обуставу испоруке електричне енергије због дуга за неовлаштену потрошњу, док је 
у току поступак 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 и без 
посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 164. 
редовној сједници, одржаној 24.12.2020. 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 писаној форми и у року од осам дана од дана достављања. 

 
Предсједник 

 
Владислав Владичић 

                                                                                                                                       
                                         


