
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
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ZA ENERGETIKU  
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Број: 01-22-4/21/Р-2-209            
Датум:  27.05.2021. године   
 
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 Ковачић 
Слободанке, коју заступа Милана Вукојевић, адвокат 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, Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 2. редовној сједници, одржаној 27.05.2021. године, у Требињу, донијела 
је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Ковачић Слободанке из Бање Луке против Мјешовитог Холдинга 
"ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном 
неовлашћене потрошње електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 118791710, на 
адреси Јаворани број 143 у Бањој Луци, 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 15.01.2021. године, захтјев за рјешавање спора Ковачић 
Слободанке, коју заступа Милана Вукојевић, адвокат из Бање Луке (у даљем тексту: 
подносилац захтјева), у вези са обрачуном неовлаштене потрошње на мјерном мјесту ЕД број 
118791710, на адреси Јаворани број 143, Бања Лука. У захтјеву је истакнуто да је МХ "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: дистрибутер-
снабдјевач) сачинила обрачун неовлаштене потрошње, јер је утврђено да се преко наведеног 
мјерног мјеста, које је разврстано у категорију потрошње "домаћинство", електрична 
енергија трошила и у објекту регистрованом као пословни простор, што није у складу са 
важећом електроенергетском сагласнаошћу. Подносилац захтјева је, између осталог, 
доставио налаз судског вјештака електротехничке струке, на основу кога сматра да је 
обрачун неовлаштене потрошње неоснован. 

Противна страна је, на захтјев Регулаторне комисије, дана 07.05.2021. године, доставила 
изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је навела да су на адреси Јаворани број 143 у Бањој 
Луци пријављена два мјерна мјеста и то: мјерно мјесто ЕД број 1021950 у категорији “остала 
потрошња“ под називом СТР “Бобо“ које је регистровано на име крајњег купца Ковачић 
Ђурађ и мјерно мјесто ЕД број 118791710 у категорији потрошње "домаћинство", које је 
регистровано на подносиоца захтјева, Ковачић Слободанку. Противна страна је истакла да је 
дана 05.11.2020. године извршена контрола ових мјерних мјеста, којом приликом је 
утврђено да се преко мјерног мјеста ЕД број 118791710 у категорији потрошње 
"домаћинство", електричном енергијом напаја дио инсталација у објекту крајњег купца под 
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називом СТР “Бобо“, које је регистровано у категорији “остала потрошња“-2. тарифна група. 
У Записнику број 001/13826 о утврђивању неовлашћене потрошње је, између осталог, 
констатовано да је крајњи купац трошио електричну енергију за категорију потрошње која 
му није одобрена електроенергетском сагласношћу, на начин да је преко бројила број 
294315, које се налази на мјерном мјесту ЕД број 118791710 крајњег купца из категорије 
потрошње домаћинство, напајана једна утичница и сијалица у пословном простору. 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, сачињен је обрачун неовлаштене 
потрошње на овом мјерном мјесту, за период од годину дана, који је достављен подносиоцу 
захтјева. У изјашњењу је даље наведено да подносилац није измирио спорно дуговање и да 
не дозвољава обуставу испоруке електричне енергије. 

Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих 
се могло правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без 
посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, па је, на основу 
одредбе 33. став 5. Закона о електричној енергији и члана 72. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби, на 2. редовној сједници, одржаној 27.05.2021. 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. 

 
Предсједник 

 
 

Владислав Владичић 

                                                                                                                                       
                                         


