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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 Милоша
Дудуковић 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 2. редовној сједници, одржаној
27.05.2021. године, у Требињу, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Спор покренут захтјевом Милоша Дудуковић из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга
"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, вези са обрачуном
утрошене електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.
Образложење
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна
комисија) примила је, дана 29.03.2021. године, захтјев за рјешавање спора Милоша
Дудуковић из Бање Луке од 22.03.2021. године (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 утрошене електричне
енергије. Подносилац захтјева је приговорио на обрачун електричне енергије на његовом
мјерном мјесту ЕД број 103541820, који је сачињен након контроле мјерног мјеста
27.10.2021. године, а због кориштења електричне енергије за пословне намјене. У
захтјеву се истиче да је контрола мјерног мјеста обављена на захтјев подносиоца
захтјева и да су радници противне стране изашли на лице мјеста ради пломбирања
мјерног уређаја. Подносилац захтјева наводи да је његова фирма регистрована прије
годину дана, али да није обављала дјелатност, те да су опрема и средстава за рад
унесени у пословни простор тек 22.10.2020. године, када је прибављена и употребна
дозвола. Такође, подносилац је навео да му није уручена копија записника о обављеној
контроли мјерног мјеста, те претпоставља да је на основу истакнуте фирме на пословном
простору закључено да се у објекту обавља пословна дјелатност. У захтјеву је наведено
да противна страна треба да сноси трошкове овог поступка уколико их буде било.
Подносилац захтјева је истакао да је спреман да плати потрошњу електричне енергије по
тарифама које се примјењују за пословне субјекте и то од 22.10.2020. године када је у
објекту постављена опрема, те да је противној страни поднио захтјев за промјену намјене
потрошње електричне енергије.
Дана 11.05.2020. године, Регулаторна комисија је примила изјашњење противне стране о
захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је, дана 27.01.2021. године, приликом
контроле мјерног мјеста подносиоца захтјева ЕД број 103541820 у улици Саве Текелије
број 6 у Бањој Луци, утврђено да подносилац преко наведеног мјерног мјеста које је

разврстано у категорију потрошње "домаћинство", користи електричну енергију за
пословне намјене. Противна страна истиче да је након контроле сачињен Записник о
утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/10151 од 27.01.2021.
године, те је сачињен обрачун неовлаштене потрошње на начин да су на измјерену
количину електричне енергије примијењени тарифни ставови који одговарају намјени
потрошње електричне енергије. У изјашњењу је наведено да је подносилац захтјева на
основу одредбе члана 14. став 3. Општих услова за испоруку и снабдијевање
електричном енергијом ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12 и 81/19) - у
даљем тексту: Општи услови, био дужан да поднесе захтјев за издавање нове
електроенергетске сагласности због промјене намјене потрошње електричне енергије.
Противна страна истиче да подносилац захтјева није измирио спорно дуговање за
електричну енергију, те да се до окончања спора пред Регулаторном комисијом неће
вршити обустава испоруке електричне енергије због овог дуговања.
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 2. редовној сједници, одржаној 27.05.2021. године, донијела закључак о
рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са 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.
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
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