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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-314-4/21/P-11-305   
Датум: 26.08.2021. године            

  

На основу одредби члана 33. став 5. Закона о електричној енергији ("Службени гласник 
Републике Српске", број 68/20),  33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 
59/10) и члана 63. став 1. Правилника о јавном разматрању и рјешавању спорова и жалби 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 74/21), у поступку рјешавања спора по 
захтјеву Небојше Родића из Бање Луке, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном утрошене електричне енергије, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 11. редовној сједници, одржаноj 
26. августа 2021. године, у Требињу, донијела јe 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

Спор покренут захтјевом Родић Небојше из Бање Луке од 04.05.2021. године, против МХ 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном утрошене 
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 07.05.2021. године, захтјев за рјешавање спора Родић Небојше 
из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) од 04.05.2021. године, 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, 
односно обрачуном неовлаштене потрошње на његовом мјерном мјесту ЕД број 
123967020 у улици Јевреска 87 у Бањој Луци. Подносилац захтјева је истакао да му је 
противна страна обрачунала неовлаштену потрошњу, јер је констатовала да се преко 
наведеног мјерног мјеста које је разврстано у категорију потрошње "домаћинство", 
електричном енергијом обављала пословна дјелатност. Даље је подносилац захтјева 
истакао да је на овој адреси раније био регистрован хостел “Центар“ који је престао са 
радом у јануару 2021. године, те да су са куће уклоњене рекламе које су указивале да се 
ради о пословном објекту. Из наведених разлога подносилац тражи да се наведени рачун 
стави ван снаге.    

Противна страна је дана 26.07.2021. године доставила изјашњење о захтјеву подносиоца у 
коме је истакнуто да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац у категорији 
потрошње "домаћинство" на мјерном мјесту ЕД број 123967020, које се налази на адреси 
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Јеврејска број 87 у Бањој Луци. У изјашњењу противне стране је наведено, да је дана 
18.03.2021. године извршена контрола наведеног мјерног мјеста, којом приликом је 
утврђено да се преко овог мјерног мјеста електрична енергија користи за пословне 
намјене, односно за издавање соба као хостел ''Центар'', што је у супротности са издатом 
електроенергетском сагласношћу. Даље је наведено, да је након тога сачињен рачун за 
неовлаштену потрошњу електричне енергије у износу од 697,64 КМ, који је подносиоцу 
захтјева достављен дописом од 23.03.2021. године.  

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 и члана 63. 
став 1. Правилника о јавном разматрању и рјешавању спорова и жалби, на 11. редовној 
сједници, одржаној 26. августа 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 

    


