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На основу одредби 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 Јокић Бранка из Бања Луке, заступанoг по пуномоћнику 
Рујевић Весни, адвокату из Бањe Луке,  против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се 
испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна 
неовлашћено утрошене електричне енергије,  Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 116. редовној сједници, одржаноj 4. јула 2019. године, у 
Требињу, донијела јe 

 

З А К Љ У Ч А К 

Спор покренут захтјевом Јокић Бранка из Бања Луке од 04.04.2019. године, 
заступанoг по пуномоћнику Рујевић Весни, адвокату из Бањe Луке, против 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, 
у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са 
оспоравањем обрачуна неовлашћено 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 08.04.2019. године, захтјев за рјешавање спора Јокић 
Бранка из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Весни Рујевић, адвокату из Бање 
Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), којим се оспорава рачун за 
неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-114409140-6903-12966 од 
15.03.2019. године у износу од 2.460,31 KM, на мјерном мјесту наплатни број 
114409140, које се налази у улици Дујка Комљеновића бр. 128 у Бањој Луци.   
Подносилац у захтјеву, између осталог, наводи да је због дуга на рачуну за утрошену 
електричну енергију за мјесец јануар 2019. године у износу од  299,61 КМ,  као и дуга 
у износу од 109,63 КМ за мјесец фебруар 2019. године, подносио приговор на рачун 
Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука 
(у даљем тексту: противна страна), јер је потрошња електричне енергије у 
претходном периоду износила око 50 КМ, а дана 29.03.2019. године достављено му 
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је обавјештење о искључењу због дуга у износу од 250,78 КМ. Подносилац захтјева 
тражи да Регулаторна комисија уважи његов захтјев и усвоји приговор у погледу 
висине главног дуга и законских затезних камата за утрошену електричну енергију за 
мјесеце јануар и фебруар 2019. године, те да стави ван снаге рачун за неовлашћено 
утрошену електричну енергију од 15.03.2019. године у износу од 2.460,31 KM, а који 
се односи на период од 22.02.2018. – 22.02.2019. године. Регулаторна комисија је, 
дана 11.06.2019. године, примила допуну захтјева подносиоца уз који је приложен 
одговор на приговор противне стране од 23.04.2019. године. У допуни захтјева 
подносилац захтјева наводи да записником противне стране од 22.02.2019. године, 
који је приложен, није констатовано оштећење било које пломбе из чега јасно 
произилази да је оштећење пломбе настало након изузимања бројила. 

Регулаторна комисија је размотрила захтјев подносиоца и исти актом број 01-197-
2/19 од 12.04.2019. године, доставила противној страни, ради изјашњења и 
достављања расположиве документације.  

Регулаторна комисије јe, дана 25.06.2019. године, примила изјашњење противне 
стране о захтјеву подносиоца, са расположивом документацијом. У изјашњењу је, 
између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање обрачуна 
неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјeсту наплатни број 
114409140, које се налази у улици Дујке Комљеновића до броја 128 у Бањoj Луци, у 
укупном износу од 2.460,31 КМ. Са подносиоцем захтјева, који је као крајњи купац 
регострован дана 01.08.2009. године, уговор о снабдијевању је закључен дана 
10.12.2013. године. Мјерно мјесто је углавном редовно очитавано, осим у поједним 
обрачунским периодима када је вршена процјена потрошње, затим рачуни за 
утрошену елекричну енергију редовно су испостављани, а посљедња контрола 
мјерног мјеста прије откривања неовлашћене потрошње је вршена 2014. године. 
Противна страна даље наводи да је, због већег износа рачуна за мјесец јануар 2019. 
године подносилац захтјева, дана 18.02.2019. године, поднио приговор захтијевајући 
контролу бројила, те је дана 22.02.2019. године, на основу налога за рад и уз 
присуство подносиоца захтјева, извршено скидање бројила број 150628, произвођача 
''Енел'' и постављање бројила број 078325 произвођача ''Енел'', о чему је сачињен је 
Записник о контоли мјерног мјеста са директним мјерењем број 001/65057 са 
констатацијом да је мјерно мјесто исправно. Скинуто бројило број 150628 је, дана 
26.02.2019. године, достављено Републичком заводу за стандардизацију и 
метрологију Одјељење за верификацију Бања Лука, ради провјере техничке 
исправности бројила и провјере верификационог жига. Извјештајем овог завода о 
контролном прегледу бројила од 06.03.2019. године је констатовано да трофазно 
елоектронско бројило активне енергије типа ДБ2 серијски број 150628/2009 
произвођача ''Енел'' има оштећене – отваране жигове РЗЗСМ РС КМ Бијељина 
RS12BIH 19 121. Поред тога, уз дозволу противне стране скинуте су пломбе и 
поклопац бројила и утврђено да је жица секундара струјног трансформатора ''R'' 
фазе пресјечена. У извјештају су приказани и параметри и резултати испитивања 
бројила који су показали да бројило није у класи тачности и да не мјери једну фазу, 
те је изведен закључак да на основу ових испитивања бројило није исправно. Након 
тога, дана 15.03.2019. године, извршен је обрачун неовлашћене потрошње у укупном 
износу од 2.460,31 КМ, због неовлашћене потрошње из одредбе члана 89. став 1. 
тачка б) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – у 
даљем тексту: Општи услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) у 
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смислу онемогућавања правилног регистровања преузете електричне енергије и 
снаге. Период за обрачун неовлашћене потрошње од 22.02.2018. до 22.02.2019. 
године је одређен годину дана уназад од дана установљавања неовлашћене 
потрошње, тј. годину дана уназад од дана замјене бројила, јер се не може утврдити 
почетак неовлашћене потрошње. Обрачунска снага од 17,25 kW је утврђена 
примјеном одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 3) Општих услова, множењем 
номиналне снаге главног осигурача од 25 А са номиналним напоном 230 V. Приликом 
утврђивања обрачунске снаге извршено је упоређивање номиналне струје главног 
осигурача 25 А и дозвољеног струјног оптерећења прикључног вода 31 А, тако да је 
примијењена мања вриједност, тј. номинална струја главног осигурача. Количина 
ноевлашћено утрошене електричне енергије у мјесечном обрачуну, утврђена је у 
складу са одредбом члана 91. став 2) тачка в) Општих услова, као производ добијене 
обрачунске снаге од 17,25 kW, броја дана у мјесецу и броја часова дневно – четири 
часа дневно, јер подносилац захтјева не користи електричну енергију за гријање 
објекта. Обрачун неовлашћене потрошње је подносиоцу захтјева достављен 
15.03.2019. године, а 18.03.2019. године подносилац се обратио приговором на рачун 
за мјесец фебруар 2019. године сматрајући да је овај рачун превисок, тражећи да се 
утврди стварно чињенично стање и овај рачун коригује. Одговором на приговор од 
22.03.2019. године подносиоцу захтјева је указано да се не може прихватити његов 
приговор те му је образложен начин откривања и обрачуна неовлашћене потрошње, 
са поуком да се може обратити Регулаторној комисији, уколико није задовољан 
одговором. Послије достављеног обавјештења о искључењу од 27.03.2019. године  
подносилац је поднио приговор 04.04.2019. године, а дана 23.04.2019. године 
достављен му је одговор да се неће вршити обустава испоруке електричне енергије 
до окончања спора код Регулаторне комисије.  

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 72. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби, на 116. редовној сједници, одржаној 
04.07.2019. 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 


