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На основу члана 33. став 5. Закона о електричној енергији ("Службени гласник 
Републике Српске", број 68/20), члана 208. Закона о општем управном поступку 
("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), 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 Елта Кабел 
д.о.о. Добој, 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 175. редовној 
сједници, одржаној 01.04.2021. године, у Требињу, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
  

Спор покренут захтјевом привредног друштва Елта Кабел д.о.о. Добој број 2042/20 од 
10.12.2020. године, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном накнаде за неовлашћену 
потрошњу електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 14.12.2020. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) је примила захтјев привредног друштва Елта 
Кабел д.о.о. Добој (у даљем тексту: подносилац захтјева) број 2042/20 од 10.12.2020. 
године, против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. 
Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), 
којим се оспорава Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број NF-
110656369-8595-14614 од 16.10.2020. године у износу од 16.081,77 КМ, на објекту у 
улици Мајке Кнежопољке 1, у Бањој Луци. У захтјеву je, између осталог, навeдено да су 
преко електричног бројила број 294095, напајане инсталације и уређаји подносиоца 
захтјева, као телекомуникационог оператера. Подносилац се изјаснио да, ненамјерним 
пропустом, ово мјерно мјесто није пријављено код противне стране и бројило није било 
пломбирано прије прикључења на електродистрибутивну мрежу. Такође је у захтјеву 
наведено да подносилац код противне стране има регистрована још 44 бројила, а иначе 
има укупно 150 бројила која су у употреби. Захтјевом се тражи да се подносиоцу 
обрачуна 16.167 kWh електричне енергије, која је регистрована на овом бројилу, а не да 
се од њега захтијева плаћање неовлашћене потрошње електричне енергије. Уз захтјев је 
приложена расположива документација. 
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Након разматрања поднесеног захтјева, актом број 01-485-2/20 од 25.12.2020. године је 
од противне стране, затражено изјашњење о захтјеву и достављање расположиве 
документације.  

У изјашњењу противне стране, које је запримљено у Регулаторној комисији, дана 
19.03.2021. године, је образложено да је дана 12. и 14.10.2020. године, на основу налога 
за рад, извршена контрола мјерног мјеста, којом је утврђено и записнички констатовано 
да је на објекту подносиоца захтјева постојала неовлашћена потрошња електричне 
енергије у виду прикључења на мрежу, инсталација и уређаја подносиоца захтјева за тв. 
сигнал и интернет преко непријављеног и непломбираног бројила број 294095, без 
издате електроенергетске сагласности и закљученог уговора о прикључењу, те да је 
противна страна у овом случају поступила у складу са прописима. Ово бројило је том 
приликом искључено са електродистрибутивне мреже. Противна страна је сачинила 
рачун за неовлашћно утрошену електричну енергију у износу од 16.081,77 КМ, са 
структуром обрачуна, те навела правни основ за обрачун неовлашћено утрошене 
електричне енергије, који је достављен подносиоцу захтјева. У евиденцијама противне 
стране подносилац захтјева није био регистрован као крајњи купац електричне енергије 
на овом мјерном мјесту, те је накнадно дана 13.10.2020. године, подносилац захтјева 
поднио противној страни захтјев за издавање електроенергетске сагласности, која је 
издата рјешењем од 29.10.2020. године. Подносилац захтјева је поднио приговор од 
27.10.2020. године на овај обрачун, а противна страна је поступила по овом приговору и 
доставила подносиоцу одговор у писаној форми од 09.11.2020. године, са 
образложењем због чега се није могао уважити његов приговор. Дана 01.02.2021. године 
извршена је уредно пријава овога мјерног мјеста са ЕД бројем 85119002 под називом 
"Базна станица – Оптичко острво“, у улици Мајке Кнежопољке 1 у Бањој Луци, а дана 
09.02.2020. године, овлашћени радници противне стране извршили су прикључење 
овога мјерног мјеста на електродистрибутивну мрежу. 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 праведна 
одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења 
доказа, па је, на 175. редовној сједници, одржаној 01.04.2021. године, донијела закључак 
о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са чланом 33. став 5. 
Закона о електричној енергији 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 


