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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 привредног 
друштва ''ДРАГИША КОМЕРЦ'' д.о.о. Бања Лука против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено 
утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 
10. редовној сједници, одржаној 19.08.2021. године, у Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом привредног друштва ''ДРАГИША КОМЕРЦ'' д.о.о. Бања Лука против 
Мјешовитог Холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са 
оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД 
број 1140910,  у објекту на адреси Саве Мркаља 9 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 15.03.2021. године и 14.04.2021. године, захтјев за рјешавање 
спора и допуну захтјева привредног друштва ''ДРАГИША КОМЕРЦ'' д.о.о. из Бање Луке (у 
даљем тексту: подносилац захтјев), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  
ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), у вези са 
оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије. Захтјевом се оспорава 
рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-110247-8623-14644 од 
31.10.2020. године у износу од 28.383,33 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 1140910,  у објекту на 
адреси Саве Мркаља 9 у Бањој Луци.  

Подносилац захтјева, између осталог, наводи да је по основу уговора о купопродаји 
закљученог дана 04.09.2014. године постао власник пословног простора и регистрован као 
крајњи купац код противне стране. Такође наводи да противна страна није извршила 
контролу мјерног мјеста нити очитање мјерног уређаја ради утврђивања почетног стања 
приликом пререгистрације подносиоца захтјева као крајњег купца и да су рачуни за 
утрошену електричну енергију редовно испостављани. Према записнику о контроли мјерног 
мјеста од 25.09.2020. године затечени главни осигурачи нису одговарали важећој 
електроенергетској сагласности, па је подносилац захтјева упућен да прибави нову 
електроенергетску сагласност. Поред наведеног извршена је и замјена мјерног уређаја који 
је произведен 1978. године, а као година истека верификације у записнику о замјени бројила 
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наведена је 2021. година. Како је у извјештају о контроли бројила од стране Републичког 
завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске (у даљем тексту: Завод) 
констатовано да скинуто бројило има три пломбе са фалсификованим жиговима и да има 
грешку у мјерењу -29,8%, то је противна страна извршила обрачун неовлашћено преузете 
електричне енергије у износу од 28.383,33 КМ. Због свега наведеног, а нарочито због 
чињенице да овлашћена лица противне стране, у претходном периоду од шест година, нису 
уочила да жигови на мјерном уређају нису вјеродостојни као и због сумње у рок важења 
верификационог жига, подносилац тражи од Регулаторне комисије да преиспита 
оправданост основа за обрачун неовлашћене потрошње који је енормно висок. 

Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-175-5/21 од 
26.05.2021. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из захтјева и 
достављања расположиве документације. У изјашњењу противне стране, које је примљено у 
Регулаторној комисији дана 05.07.2021. године, је образложено да је, дана 25.09.2020. 
године, на основу налога за рад број 1426307, извршена контрола мјерног мјеста ЕД број 
1140910,  у објекту на адреси Саве Мркаља 9 у Бањој Луци, као и замјена бројила Искра 
T22CD број 3401423. Ово бројило је упућено у Републички завод за стандардизацију и 
метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука.  У Извјештају овога завода број 18/1.11-
393-23-517/20 о прегледу бројила серијски број 3401423/1978 утврђено је да бројило има 
три пломбе са фалсификованим жиговима Завода и да има грешку -29,8%, те је, на основу 
налаза и у складу са одредбама Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном 
енергијом ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12 и 81/19) - у даљем тексту: 
Општи услови, сачињен обрачун о неовлашћеној потрошњи на овом мјерном мјесту. 
Подносилац није измирио спорно дуговање, али противна страна, како је навела, неће 
вршити обуставу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту до окончања 
поступка пред Регулаторном комисијом. Уз изјашњење је, као доказна подлога, приложена 
документација којом је располагала противна страна. 

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 10. редовној сједници, одржаној 19.08.2021. 
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 поднијети коментаре Регулаторној комисији 
и то у писаној форми и у року од осам дана од дана достављања. 
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