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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 Casamassima  д.о.о. Бања Лука, заступаног од стране Бориса 
Стојановића, адвоката из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном накнаде за 
неовлашћену потрошњу електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 168. редовној сједници, одржаној 28.01.2021. године, у Требињу, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
  

Спор покренут захтјевом привредног друштва ''Casamassima''  д.о.о. Бања Лука, 
заступаног од стране Бориса Стојановића, адвоката из Бање Луке, против Мјешовитог 
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са 
обрачуном накнаде за неовлашћену потрошње 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 20.10.2020. године, захтјев за рјешавање спора привредног 
друштва ''Casamassima'' д.о.о. Бања Лука од 15.10.2020. године, заступаног од стране 
Бориса Стојановића, 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 обрачуном накнаде за неовлашћену 
потрошњу електричне енергије. Подносилац захтјева је приговорио на обрачун 
неовлаштене потрошње у износу од 13.698,61 КМ који је противна страна обрачунала јер 
је контролом мјерног мјеста ЕД број 85060666, у улици Веселина Маслеше број 19д у 
Бањој Луци, утврдила да је на једном струјном мјерном трансформатору попуштен 
шараф струјне гране, тако да струја није долазила до бројила. У захтјеву се даље 
наводи, да подносилац није предузимао никакве недозвољене радње на мјерном мјесту, 
а указано је и да је приликом контроле мјерног мјеста утврђено да су све пломбе и 
жигови неоштећени. Подносилац захтјева истиче да је мјерно мјесто постављено са 
вањске стране објекта на фасаду и за исправност истог је одговоран искључиво 
дистрибутер, због чега подносилац не може да сноси одговорност за утврђене 
неправилности. Такође је указано да подносилац захтјева није раније обавијештен о 
вршењу контроле мјерног мјеста, у складу са чланом 77. Општих услова за испоруку и 
снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12 
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и 81/19) - у даљем тексту: Општи услови, те да је његов представник био присутан само 
пред крај вршења контроле мјерног мјеста. Даље се наведени да обрачун неовлаштене 
потрошње није сачињен у складу са одредбама Општих услова. Имајући у виду 
наведено, подносилац захтјева предлаже да се сачињени обрачун неовлаштене 
потрошње стави ван снаге, те да му се надокнаде трошкови поступка који се састоје од 
трошкова заступања од стране адвоката у износу од 438,75 КМ. 

На захтјев Регулаторне комисије противна страна је, дана 19.01.2021. године, доставила 
тражено изјашњење, у коме је навела да је неовлаштена потрошња у износу од 
13.698,61 КМ, обрачуната за мјерно мјесто подносиоца захтјева ЕД број 85040666, које 
се налази у улици Веселина Маслеше број 19Д у Бањој Луци. Противна страна је навела 
да је неовлаштена потрошња утврђена контролом наведеног мјерног мјеста, дана 
20.08.2020. године, којом приликом је утврђено да је на струјном мјерном 
трансформатору Л2 фазе попуштен шараф струјне гране, тако да није регистрована 
испоручена електрична енергија на тој фази, а што је забиљежено и на "Зера" уређају. 
Даље је наведено да је о утврђеном стању сачињен записник о утврђивању 
неовлаштене потрошње који је потписао и присутни представник подносиоца захтјева, а 
приликом контроле су сачињене и фотографије мјерног мјеста. Наведено је и да су 
увиђај извршили и службеници МУП Републике Српске. Како је противна страна указала, 
мјерно мјесто је лоцирано са спољне стране објекта, као и да је претходна контрола 
мјерног мјеста извршена 13.02.2019. године, када је извршена замјена бројила. У 
изјашњењу је појашњено на који начин је извршен обрачун неовлаштене потрошње, те је 
указано да је овај обрачун достављен подносицу захтјева, дана 31.08.2020. године. 
Такође, наведено је да је подносилац захтјева поднио приговор на обрачун неовлаштене 
потрошње, а на који су му, дана 16.09.2020. године и 20.10.2020. године, достављени 
одговори у којима је указано на неоснованост приговора. 

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 168. редовној сједници, одржаној 28.01.2021. 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 писменој форми и у року од осам дана од дана достављања.  
 
 
 Предсједник 

 
Владислав Владичић 


