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На основу одредби члана 33. став 5. Закона о електричној енергији ("Службени гласник 
Републике Српске", број 68/20), 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 Миленке Ковачић из Бање Луке,против Мјешовитог 
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, вези са 
обрачуном утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 1. редовној сједници, одржаноj 20.05.2021. године, у Требињу, 
донијела јe 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

Спор покренут захтјевом Миленке Ковачић из Бање Луке од 16.02.2021. 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 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) примила је, дана 23.02.2021. године, захтјев за рјешавање спора Миленке 
Ковачић 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), којим се оспорава обрачун накнаде за неовлашћену 
потрошњу електричне енергије. Подносилац захтјева, између осталог, наводи да је 
противна страна погрешно утврдила да је електрична енергија коришћена за обављање 
услуге смјештаја ''Апартман СKОПИ'', на мјерном мјесту ЕД број 123635610 у улици 
Јеврејска бр. 69А у Бањој Луци, које је иначе разврстано у категорију потрошње 
"домаћинство". Подносилац захтјева наводи да је са њеног рачуна, дана 31.12.2020. 
године, банка извршила обуставу новчаног износа по основу трајног налога на име 
неовлашћене потрошње у износу од 354,05 КМ и на име редовне потрошње износ од 
72,85 КМ. Подносилац захтјева сматра да је обрачун у износу од 354,05 КМ неоснован, 
јер је ово мјерно мјесто увијек коришћено за потребе домаћинства, те од Регулаторне 
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комисије захтијева да се ослободи плаћања обрачунатог износа неовлашћене 
потрошње.  

Противна страна је, на захтјев Регулаторне комисије, дана 04.05.2021. године, 
доставила изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је навела да је на мјерном мјесту 
ЕД број 123625610 које се налази у улици Јеврејска бр. 69 А у Бањој Луци,  као крајњи 
купац у категорији потрошње "домаћинство" регистрован подносилац захтјева. 
Противна страна је истакла да је, дана 01.12.2020. године, извршена контрола овог 
мјерног мјеста, којом приликом је сачињен записник, којим је утврђено да се преко 
наведеног мјерног мјеста електрична енергија користи за потребе ''Апартмана СКОПИ'', 
апартман стан број 5, а мјерно мјесто је фотографисано.  С обзиром да се ради о 
неовлашћеној потрошњи из одредбе 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, противна страна наводи 
да је, дана 11.12.2020. године, примјеном одредби Општих услова сачинила рачун за  
неовлашћено утрошену електричну енергију у износу од 354,05 КМ, за период од годину 
дана, који је достављен подносиоцу захтјева. У изјашњењу се наводи и да је 
подносилац захтјева, дана 22.01.2021. године, приговорио на обрачун неовлашћене 
потрошње, али је, дана 26.01.2021. године, његов приговор одбијен као неоснован. 

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 основу одредбе члана 33. став 5. Закона о електричној енергији 
("Службени гласник Републике Српске", број 68/20) и члана 72. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби, на 1. редовној сједници, одржаној 
20.05.2021. године, у Требињу, одлучено као у диспозитиву овог закључка, односно да 
се одлука о захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку. 

 

Правна поука: На овај закључак, странке могу Регулаторној комисији за енергетику 
Републике Српске поднијети коментаре у писменој форми у року од 8 
дана од дана пријема овог закључка. 

 

Предсједник 

 
Владислав Владичић 

    


