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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 Агенције за 
развој предузећа Еда 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 обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 1. редовној сједници, одржаној     
20.05.2021. године, у Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Агенције за развој предузећа Еда из Бање Луке против Мјешовитог 
Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном 
неовлаштене потрошње електричне енергије на мјерним мјестима ЕД број 100328190 и ЕД 
број 100328000, која се налазе у објекту на адреси Ђуре Јакшића број 11 у Бањалуци, 
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 15.02.2021. године, захтјев за рјешавање спора Агенције за развој 
предузећа Еда 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 неовлаштену потрошњу на мјерним 
мјестима ЕД број 100328190 и ЕД број 100328000, која се налазе у објекту на адреси Ђуре 
Јакшића број 11 у Бањалуци. У захтјеву је истакнуто да је противна страна сачинила обрачун 
неовлаштене потрошње, јер је утврђено да се преко наведених мјерних мјеста електрична 
енергија трошила за потребе Агенције за развој предузећа Еда, која пословну дјелатност 
обавља у објекту крајњег купца Вуковић Јеленка који је регистрован у категорији потрошње 
"Домаћинство". Подносилац захтјева је указао да се пословна дјелатност Агенције, у складу 
са прописима, може регистровати и обављати у објекту који је регистрован као домаћинство, 
због чега сматра да је обрачун неовлаштене потрошње неоснован. 

Противна страна је, на захтјев Регулаторне комисије, дана 19.04.2021. године, доставила 
изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је навела да је на мјерним мјестима ЕД број 
100328000 и ЕД број 100328190, која се налазе у објекту на адреси Ђуре Јакшића број 11, као 
крајњи купац у категорији потрошње "домаћинство" регистрован Вуковић Јеленко. 
Противна страна је истакла да је 15.12.2020. године извршена контрола ових мјерних мјеста, 
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којом приликом је утврђено да се преко наведених мјерних мјеста електричном енергијом 
снабдијева Агенција за развој предузећа Еда. Како је утврђено да се ради о неовлаштеној 
потрошњи из 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, сачињени су обрачуни неовлаштене потрошње на овим 
мјерним мјестима, за период од годину дана, који су достављени регистрованом крајњем 
купцу. У изјашњењу је даље наведено да подносилац није измирио спорна дуговања, али да 
неће вршити обуставу испоруке електричне енергије до окончања спора пред Регулаторном 
комисијом. 

Регулаторна комисија је, након што је размотрила захтјев подносиоца и изјашњење противне 
стране, као и сву прикупљену документацију у овом поступку, оцијенила да је прибављено 
довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно чињенично стање и 
донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и 
извођења доказа, те је, на 1. (првој) редовној сједници, одржаној 20.05.2021. године у 
Требињу, 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. 
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