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На основу одредби члана 4. став 5. Правилника о јавном разматрању и поступку 
рјешавања спорова ("Службени гласник Републике Српске", број 74/21), Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће 

 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

о одржавању формалне расправе  
 
 
Пријем и обрада захтјева 

Дана 08.12.2022. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је поднесак од 06.12.2022. године 
привредног друштва "Некретнине Котур" д.о.о. Козарска Дубица (у даљем тексту: 
подносилац захтјева), когa заступа пуномоћник Арсеније Балтић, адвокат из Бање 
Луке, у вези са обрачуном накнаде за неовлашћену потрошњу електричне енергије у 
износу од 19.240.69 КМ. Подносилац захтјева је навео да није неовлаштено 
прикључио прикључак за градилиште у Улици Доситејева у Козарској Дубици, с 
обзиром да је о томе претходно обавијестио МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна). Такође, 
подносилац захтјева је истакао да су овлаштена лица противне стране, дана 
11.2.2022. године, вршила измјештање бетонског стуба на коме је био постављен 
грађевински ормар за наведеним прикључком те да су исти поставила на нови стуб и 
извршила прикључење прикључка, који се на тој локацији налазио све до 25.07.2022. 
године, када је извршена контрола. Поред тога, у поднеску је указано и да су 
овлаштена лица противне стране излазили на лице мјеста и 15.03.2022. године, ради 
прегледа локације и давања сагласности на локацију, а којом приликом нису утврђене 
неправилности. Даље је указано да записник о утврђивању неовлаштене потрошње 
није сачињен у складу са одредбама Општих услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом ("Службени гласник Републике Српске", број 13/22). 
Подносилац захтјева предлаже да се рачун за неовлаштено утрошену електричну 
енергију стави ван снаге и да му се надокнаде трошкови спора. 

У изјашњењу противне стране, које је Регулаторној комисији достављено 18.01.2023. 
године, наведено је да је неовлаштена потрошња електричне енергије утврђена 
контролом прикључка од 25.07.2022. године. Том приликом је утврђено да се у Улици 
Доситеја Обрадовића у Козарској Дубици налази грађевински ормар без 
дистрибутивних пломби и да је прикључен „испод сабирних шина и аутоматских 
осигурача“, односно мимо мјерног уређаја. Указано је да је неовлаштена потрошња 
сачињена за период од годину дана у износу од 19.240,69 КМ, те да подносилац 
захтјева није извршио плаћање наведеног износа. Противна страна је истакла да је 
подносилац захтјева, дана 30.11.2020. године, поднио захтјев да се рачуни за 
електричну енергију достављају на адресу Доситеја Обрадовића 30, али није било 
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промјене локације мјерног мјеста, које је до тада било евидентирано у Улици Проте 
Вујасиновића. Такође, противна страна је истакла да није вршено прикључење 
мјерног мјеста у Улици Доситеја Обрадовића, као и да су радници противне стране у 
јануару и фебруару 2022. године вршили радове на измјештању нисконапонске 
мреже са приватног посједа, а што је уредно документовано. У изјашњењу противне 
стране је, између осталог, наведено и да је након утврђивања неовлаштене 
потрошње за мјерно мјесто подносиоца захтјева у Улици Доситеја Обрадовића, дана 
02.08.2022. године, донесено рјешење о електроенергетској сагласности за 
привремни објекат – градилиште.  

Регулаторна комисија је, на 63. редовној сједници, одржаној 16.02.2023. године, у 
Требињу, размотрила комплетан предмет у вези са захтјевом подносиоца, те је у 
циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, одлучила да одржи 
формалну расправу у овом поступку.  
 
Мјесто, вријема и предмет формалне расправе 

У поступку по захтјеву за рјешавање спора, Регулаторна комисија заказује 
формалну расправу која ће се одржати у уторак, 7. марта 2023. године, са 
почетком у 08.30 часова у Бањој Луци, у просторијама Мјешовитог холдинга "ЕРС" 
- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у Улици Краља Петра I 
Карађорђевића број 95. 

Предмет формалне расправе је захтјев за рјешавање спора, у вези са обрачуном 
накнаде за неовлашћену потрошњу електричне енергије, а иста се одржава у циљу 
потпуног утврђивања чињеница на основу којих ће Регулаторна комисија донијети 
коначну одлуку о захтјеву.  

На расправи се могу изводити сљедећи докази: изјаве странака, саслушање свједока, 
увид у исправе и друге документе, а по потреби ће се изводити и други докази. 
Редослијед извођења појединих доказа биће утврђен на формалној расправи.  

Заинтересовала лица у поступку 

Заинтересовано лице, у циљу заштите својих права или правних интереса може, на 
образложени захтјев, учествовати као странка у поступку. О оправданости овог 
захтјева, одлучује Регулаторна комисија. 

Јавност поступка  

Формална расправа је отворена за јавност, а у расправи могу учествовати само 
странке, као и друга лица која учествују у доказном поступку по одобрењу водитеља 
поступка. 

Заинтересована лица могу доставити коментаре и захтјев за учешће у поступку у 
писменој форми, у вези са предметом овог поступка, најкасније до 24. фебруара 
2023. године и то путем поште на адресу Регулаторне комисије у Требињу, Улица 
Краљице Јелене Анжујске бр. 7, факсом на број 059/272-430, или путем е-поште 
"regulator@reers.ba". 

                                                                                              Предсједник  
 
                                              

                                                                                                         Владислав Владичић  
 

 


