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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 Куљанин 
Џевада из Зворника против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-
Бијељина" а.д. Бијељина, у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене 
електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 8. редовној 
сједници, одржаној 15.07.2021. године, у Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Куљанин Џевада из Зворника против Мјешовитог Холдинга "ЕРС"- 
МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, у вези са оспоравањем обрачуна 
неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 0038710300108032, 
које се налази у објекту на адреси Дивич број 148 у Зворнику, 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 12.08.2020. године, захтјев за рјешавање спора Куљанин Џевада 
из Зворника (у даљем тексту: подносилац захтјевa), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП 
а.д. Требиње -  ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина (у даљем тексту: противна страна), у 
вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, због дјеловања 
магнетом на бројило. Захтјевом се оспорава рачун за неовлашћено утрошену електричну 
енергију број 9000165995 од 29.01.2020. године у износу од 4.134,43 КМ, на мјерном мјесту 
ЕД број 0038710300108032, које се налази у објекту на адреси Дивич број 148 у Зворнику. 
Подносилац захтјева, између осталог, наводи да контролом његовог мјерног мјеста од 
18.11.2019. године нису утврђени било какви недостаци на мјерном уређају, а дана 
20.11.2019. године радници противне стране су замијенили бројило серијски број 5085043 и 
поставили ново. Подносилац даље наводи да није дјеловао магнетом на бројило, како је то 
наведено у пријави, а истовремено му је предочен и записник о прегледу спорног бројила 
који је обављен у баждарници противне стране у коме је констатовано да је вршено 
вјештачење бројила и утврђено дјеловање магнета, што у цјелини оспорава. Поред тога 
подносилац наводи да је добио рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију у 
износу од 4.134,43 КМ на који је поднио приговор, а противна страна је исти одбила, као 
неоснован. Из наведених разлога подносилац се обраћа Регулаторној комисији и тражи да се 
поред наведеног узме у обзир да приликом контроле мјерног мјеста није позвана полиција 
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да би урадила увиђај на лицу мјеста, како прије тако и приликом замјене мјерног уређаја, 
ради спровођења мјера и радњи на доказивању чињеничног стања.   

Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-280-4/20 од 
25.08.2020. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из захтјева и 
достављања расположиве документације. Противна страна је, дана 05.10.2020. године, 
доставила Регулаторној комисији изјашњење са пратећом документацијом, у коме није, на 
уобичајен начин описано чињенично стање спора нити је документовано.  У прилогу овог 
акта су такође недостајала четири доказа која су тражена у захтјеву за изјашњење. Из 
наведених разлога је дана 12.10.2020. године противној страни упућен захтјев за додатно 
изјашњење и доставу доказа у овом предмету.  

С обзиром да су протекли сви разумни рокови у којима није достављена тражена 
документација, а у циљу окончања поступка, Регулаторна комисија је, на 8. редовној 
сједници, одржаној 15. јула 2021. године донијела закључак да се у овом спору донесе одлука 
у скраћеном поступку на основу стања у спису предмета. На истој редовној сједници, 
Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом 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 
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