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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 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 Стојнић Мирка из Бањалуке 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 неовлашћене 
потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, 
на 125. редовној сједници, одржаној 24.10.2019. године, у Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Стојнић Мирка из Бањалуке, 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 
неовлашћене потрошње електричне енергије у износу од 3.112,61КМ на мјерном мјесту 
ЕД број 106636730, у објекту на адреси Верићи бб, Поткозарје, рјешаваће се у скраћеном 
поступку. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 17.07.2019. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем 
тексту: Регулаторна комисија) примила је допуњен захтјев за рјешавање спора Стојнић 
Мирка из Бањалуке (у даљем тексту: подносилац захтјева), против МХ "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бањалука (у даљем тексту: противна страна) у вези 
са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно у вези са обрачуном 
неовлашћене потрошње електричне енергије. У поднеску је приговорено на обрачун 
неовлашћене потрошње у износу од 3.112,61 КМ, а који је противна страна обрачунала, 
јер је контролом мјерног мјеста утврђено да је преко проводника, a мимо бројила 
напојен спрат објекта. Подносилац захтјева оспорава основ за обрачун неовлашћене 
потрошње, јер наводи да ни он ни чланови његове породице нису отварали сандуче са 
бројилом које се налази на зиду стамбеног објекта у предулазу куће који је дограђен у 
другој половини 2018. године. Том приликом, мајстор који је изводио радове поставио је 
и каблове и преспојио их на спрат. Као битну чињеницу подносилац истиче да спрат 
објекта служи за спавање, а да су сви електрични уређаји смјештени у приземљу објекта, 
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бојлер је прикопчан на централно гријање, те како се објекат загријава на дрва нема 
потребе за додатним утрошком електричне енергије за загријавање у зимском периоду. 
Из наведених разлога подносилац се обраћа Регулаторној комисији ради корекције 
наведеног дуга за који се терети по основу неовлашћене потрошње за коју није 
одговоран.    

Након разматрања поднесеног захтјева од противне стране је, актом број 01-245-4/19 од 
06.08.2019. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање 
расположиве документације. Регулаторна комисија је, дана 24.09.2019. године, примила 
изјашњење противне стране, са расположивом документацијом. У изјашњењу је, између 
осталог, наведено да је подносилац захтјева, у евиденцијама противне стране, 
евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње „домаћинство“, 1. тарифна група, 
на мјерном мјесту ЕД број 106636730, у објекту на адреси Верићи бб, Поткозарје. Мјерно 
мјесто се налази у мјерно-разводном ормару постављеном на фасади објекта, те је као 
такво доступно за очитање, редовно се врши очитање и испостављају рачуни за 
утрошену електричну енергију. Дана 17.01.2014. године са подносиоцем је закључен 
уговор о снабдијевању. По Налогу за рад број 62586/5494981 од 12.04.2019. године 
извршен је контролни преглед мјерног мјеста подносиоца о чему је сачињен записник 
број 001/01704 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије. У записнику 
су наведени основни подаци о мјерном мјесту и трофазном бројилу, произвођача Искра, 
типа Т27CDV које је верификовано 1987. године, те да дистрибутивне пломбе и жигови 
верификације нису оштећени. Поред наведеног је констатовано да контроли мјерног 
мјеста присуствује крајњи купац и представници полиције, те је описан начин на који је 
остварена неовлашћена потрошња односно да је са одлаза панцера, иза главних 
осигурача, а прије мјерног уређаја, спојен кабл Cu 4x4 mm2 који води на спрат објекта 
гдје је напојена растеретна табла на којој се налазе четири топљива осигурача 16A. 

Противна страна, даље наводи, да је на овако утврђено стање примијењена одредба 
члана 89. став 1. тачка в) Општих услова за испоруку и снабдијевању електричном 
енергијом – Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) – у 
даљем тексту: Општи услови, којом је дефинисано да се под неовлашћеном потрошњом 
електричне енергије подразумијева потрошња без мјерних уређаја или мимо њих. 
Примјеном Општих услова за овај вид неовлаштене потрошње сачињен је обрачун 
неовлашћене потрошње у износу од 3.112,61 КМ, по ком основу је подносиоцу захтјева 
издат рачун број НФ-106636730 од 18.04.2019. године. Oбрачунска снага је утврђена као 
производ називног дозвољеног струјног оптерећења проводника преко кога је извршена 
неовлашћена потрошња (24 A) са номиналним напоном, јер је неовлашћена потрошња 
извршена иза осигурача, а прије мјерног уређаја. Укупна количина неовлашћено 
утрошене електричне енергије је утврђена на основу члана 91. став 2. тачка в) подтачка 
1 и 2 Општих услова, што значи као производ обрачунске снаге (16.56 kW), броја дана у 
периоду за који се врши обрачун те броја сати и то 4 сата дневно јер је утврђено да 
подносилац не користи електричну енергију за гријање. На овако утврђену количину 
електричне енергије је примијењена цијена дефинисана одредбом члана 92. став 2. тачка 
а) Општих услова, односно цијена за купце из категорије потрошње ''домаћинство'', 1. 
тарифна група, сходно тарифним ставовима. Период за обрачун неовлашћене потрошње 
утврђен је у трајању од годину дана на основу одредбе члана 90. став 3. Општих услова.  
Противна страна је, дана 16.05.2019. године, одбила, као неоснован, приговор 
подносиоца захтјева од 03.05.2019. године у вези са обрачунатом неовлашћеном 
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потрошњом. Подносилац није извршио плаћање износа фактурисаног по основу 
неовлашћене потрошње електричне енергије. 

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 и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, 
те је, на 125. редовној сједници, одржаној 24. октобра 2019. године, донијела закључак да 
се у овом спору донесе одлука 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. 

 
Предсједник 

 
 

Владислав Владичић 

                                                                                                                                       
                                           
                      


