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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:01-394-10/19/Р-141-83       
Датум: 15.04.2020. године                                                                       

 

                                                                                                     
На основу члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени 
гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 01/11), члана 10. став 1. алинеја 
9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број 6/10 и 107/19), члана 33. Пословника о раду Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", 
број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и 
жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10 и 7/19) у скраћеном 
поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва “Marinković commerce“ 
д.o.o. Бањалукa, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бањалука, 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 141. редовној сједници, одржаноj  15. априла 2020. године, у Требињу, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

1. УСВАЈА СЕ захтјев привредног друштва “Marinković commerce“ д.o.o. из 
Бањалуке од 07.11.2019. године којим оспорава обрачун неовлашћене 
потрошње електричне енергије број НФ-110003622-7461-13447 од 12.09.2019. 
године у износу од 35.031,00 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 85042965 на 
адреси Етно село-Млинска ријека, Горња Јошавка, Челинац, те се овај обрачун 
ставља ван снаге. 

2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку. 

О б р а з л о ж е њ е 

Привредно друштво “Marinković-commerce“ д.o.o. из Бањалуке (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) покренуло је поступак рјешавања спора код Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) 
против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бањалука(у даљем тексту: противна страна), којим оспорава обрачун неовлашћено 
утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 85042965 на адреси Етно 
село-Млинска ријека, Горња Јошавка. Подносилац захтјева у цјелости оспорава основ 
за обрачун неовлашћене потрошње, односно Записник број 001/12851 од 06.09.2019. 
године који није потписан од стране одговорног лица нити крајњег купца који није 
позван да присуствује контроли мјерног мјеста, а није ни овјерен печатом предузећа 
те као такав не може бити ваљан основ за обрачун неовлашћене потрошње која му се 
ставља на терет. С обзиром да не постоји доказ на основу кога је утврђено постојање 
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неовлашћене потрошње подносилац у цјелости оспорава основ за обрачун 
неовлашћене потрошње, као и цјелокупан износ задужења по том основу, те тражи од 
Регулаторне комисије да стави ван снаге наведени обрачун. 

Регулаторна комисија је, актима број 01-394-2/19 од 1811.2019. године и број 01-394-
4/19 од 27.12.2019. године, од противне стране затражила изјашњење о наводима из 
поднеска и достављање расположиве документације.  

Противна страна се у актима број 2.2-1716/19 од 27.11.2019. године и број 6583/19 од 
28.02.2020. године изјаснила да је, након контроле мјерног мјеста подносиоца 
захтјева, сачињен Записник број 001/12851 о утврђивању неовлашћене потрошње 
електричне енергије на коме су радници контролног тима констатовали да је купац 
онемогућио правилно регистровање електричне енергије тако што је на мјерни 
уређај поставио магнет. Радници противне стране су позвали припаднике МУП-а да 
изврше увиђај, а представник подносиоца захтјева, који је био присутан на лицу 
мјеста, је уклонио магнет прије њиховог доласка. Након тога припадници МУП-а су 
дошли и извршили увиђај о чему су сачинили записник који није достављен 
противној страни. Представник подносиоца захтјева је одбио да потпише и преузме 
записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије, а на овом 
мјерном мјесту није искључена елетрична енергија. Дана 12.09.2019. године, 
противна страна је сачинила обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије  у 
износу од 35.031,00 КМ, у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, јер 
је сматрала да је вршено онемогућавање правилног регистровања преузете 
електричне енергије и снаге. Период за обрачун неовлашћене потрошње утврђен је на 
основу одредбе члана 90. став 2. Општих услова. Подносилац захтјева је, дана 
30.09.2019. године, поднио приговор на обрачун неовлашћене потрошње 
оспоравајући основ за обрачун, а противна страна је навела да је, дана 07.10.2019. 
године, подносиоцу захтјева доставила одговор на приговор у коме му је образложила 
да нема основа за корекцију обрачуна уз поуку о правном лијеку. Уз изјашњење је 
противна страна доставила расположиву документацију.  

Иако је изјашњење број 2.2-1716/19 од 27.11.2019. године, потписано од 
неовлаштеног лица , које није доставило никакву пуномоћ за заступање у овом 
поступку, актом број 01-266-12/19 од 25.11.2019. године, Регулаторна комисија је 
затражила додатно изјашњење, како би се омогућило отлањање ових процесних 
недостатака. Предузете радње лица из радне јединице у овом поступку, укључујући и 
изјашњење број 2.2-1716/19 од 27.11.2019. године је прихваћено као валидно, будући 
да се, актом број 6583/19 од 28.02.2020. године, овлашћено лице за заступање 
противне стране у цјелости сагласило са предузетим радњама тог лица, у овом 
поступку. 

Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом 
поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може 
утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без 
посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром 
на то, Регулаторна комисија је, на 140. редовној сједници, одржаној 26. марта 2020. 
године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На 
истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом 
поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена 
могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе коменатаре на 
наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије 
објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са 
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могућношћу подношења коментара. У остављеном року странке нису подносиле 
коментаре на наведене акте.  

Увидом у захтјев подносиоца од 07.11.2019. године, изјашњење РЈ 
“Електродистрибуција“ Челинац под бројем 2.2-1716/19 од 27.11.2019. године, 
изјашњење противне стране број 6583/19 од 28.02.2020. године, декларацију о 
прикључку , налог за рад број 17018/1379299 од 06.09.2019. године за  контролу 
мјерног мјеста подносиоца, записник број 001/12851 о утврђивању неовлашћене 
потрошње електричне енергије, обрачун неовлашћене потрошње електричне 
енергије број НФ-110003622-7461-13447 од 12.09.2019. године у износу од 35.031,00 
КМ, записник о обрачунским параметрима број 001/12851 од 06.09.2019. године, 
доставу обрачуна о неовлаштено преузетој електричној енергији број протокола: 2.2-
1716/19 од 12.09.2019. године, приговор подносиоца од 30.09.2019. године на обрачун 
неовлашћене потрошње, одговор на приговор број 2.2-1716/19 од 07.10.2019. године, 
енергетску и финансијску картицу, као и финансијску картицу са раздвојеним салдом 
енергије и камате, утврђене су сљедеће чињенице: 

- на мјерном мјесту ЕД број 85042965, на адреси Етно село-Млинска ријека, 
Горња Јошавка, Челинац, у категорији потрошње ''Остала потрошња на ниском 
напону'', подносилац захтјева је регистрован као крајњи купац електричне 
енергије;  

- мјерно мјесто ЕД број 85042965 се налази на стубу у дворишту објекта, не 
очитава се редовно, а рачуни за утрошену електричну енергију се испостављају 
на основу процјене;  

- дана 06.09.2019. године овлашћени радници противне стране су извршили 
контролу овог мјерног мјеста и записнички констатовали да је на овом мјерном 
мјесту онемогућено правилно регистровање електричне енергије тако што је 
на мјерни уређај број 44900 постављен магнет; 

- противна страна није обезбиједила нити је приложила валидне доказе о 
затеченом стању на мјерном мјесту, односно доказе да је на бројило број 44900  
утицано сталним магнетом; 

- ни овлашћени радници противне стране, нити овлашћени радници полиције на 
лицу мјеста нису изузели никакав предмет, како би се могла испитати његова 
физичка и магнетна својства; 

- противна страна није послала на ванредну контролу бројило број 44900, ради 
испитивања да ли је било трагова дјеловања на бројило;   

- противна страна је, дана 12.09.2019. године, сачинила и доставила подносиоцу 
обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије број НФ-110003622-
7461-13447 у износу од 35.031,00КМ; 

- подносилац захтјева је, дана 30.09.2019. године, поднио приговор на обрачун 
неовлашћене потрошње оспоравајући основ за обрачун;  

- дана 07.10.2019. године, противна страна је подносиоцу захтјева доставила 
одговор на приговор у коме му је образложила да је обрачун неовлашћене 
потрошње сачињен у складу са одредбама Општих услова, те му је указано на 
могућност обраћања Регулаторној комисији. 

На основу изведених доказа приложених од странака у овом поступку, те након 
извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној 
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повезаности, као и на основу резултата цјелокупног поступка, поднесени захтјев је у 
цјелости требало уважити. 

На основу изведених доказа, није се са сигурношћу могло утврдити да је на овом 
мјерном мјесту постојала неовлашћена потрошња електричне енергије у виду 
онемогућавања правилног регистровања преузете електричне енергије и снаге, а у 
смислу 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 и 81/19). Наиме, у конкретном случају је поступајући 
по Налогу за рад број: 17018/1379299 од 06.09.2019. године, извршена контрола 
мјерног мјеста подносиоца захтјева ЕД број 85042965, a у Записнику број 001/12851 
од 06.09.2019. године,  радници контролног тима су констатовали да је онемогућено 
правилно регистровање утрошене електричне енергије, тако што је на мјерни уређај 
број 44900 постављен магнет, те је констатовано да је представник крајњег купца 
који се налазио на лицу мјеста уклонио магнет са бројила и то након што су радници 
контролног тима позвали полицију.  

Имајући у виду околност да је склоњен затечени предмет на бројилу, као и околност 
да неовлашћене радње на мјерном мјесту и прикључку, ради омогућвања 
неовлашћене потрошње електричне енергије, уједно представљају и радње извршења 
посебних кривичних дјела која се гоне по службеној дужности, то су у овом случају 
пропуштене дужне радње на обезбјеђењу доказа у смислу одредбе члана 221. став 1. 
Закона о кривичном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 53/12). И 
поред тога, што је наводно склоњен затечени предмет са бројила, у ситуацији када су 
постојала сазнања о томе, као и сазнања о лицу које је уклонило предмет, тај предмет 
се морао пронаћи и одузети. Дакле, противна страна није доставила доказе да је такав 
предмет, који је подсјећао на магнет, одузет од стране овлаштених службених лица. 
Како предмет са бројила није пронађен и одузет, то се није могло ни извршити 
испитивање о каквом се предмету ради и са каквим физичким и магнетним 
својствима, а што би предствљало кључну оконост за одлучивање о постојању 
неовлашћене потрошње у конкретном случају. 

Код затеченог стања на лицу мјеста и индикације да се ради о неовлашћеној 
потрошњи електричне енергије овлашћени радници противне стране су пропустили 
да обуставе испоруку електричне енергије, без претходног упозорења, на основу 
одредбе члана 81. алинеја 4. Закона о електричној енергији и члана 97. став 1. тачка з. 
Општих услова. Пропуштањем ове дужне радње, пропуштено је и обезбјеђење доказа 
како о неовлашћеној потрошњи тако и доказа о кривичном дјелу, при чему је 
испорука електричне енергије на овом мјерном мјесту, противно наведеним 
прописима, настављена без икаквих сметњи.   

Противна страна је такође пропустила извршити и замјену бројила број 44900, ради 
ванредне контроле његове исправности од стране Републичког Завода за 
стандардизацију и метрологију и утврђивања да ли је бројило исправно, да ли постоје 
трагови или било какви други утицаји на бројило укључујући и дјеловање магнета, 
чиме би се такође могли прибавити валидни докази у овој правној ствари.  

Услијед наведених пропуштања, на обезбјеђењу материјалних доказа о дјеловању 
магнета на бројило, нису се могле прихватити констатације у записнику да је у овом 
случају онемогућено исправно регистровање утрошене електричне енергије помоћу 
магнета, који није ни пронађен, ни одузет, нити испитан.     
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У овом случају није на несумњив начин доказано постојање неовлаштене потрошње, 
те је неосновано сачињен обрачун неовлаштено утрошене електричне енергије у 
износу од 35.031,00 КМ, који треба ставити ван снаге.  

На основу наведеног чињечног и праваног основа, захтјев подносиоца којим оспорава 
обрачун неовлаштене потрошње је требало усвојити и сачињени обрачун 
неовлаштене потрошње ставити ван снаге, како је и одлучено у тачки 1. диспозитива 
овог рјешења.  

С обзиром да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку 
није поднијела захтјев за накнаду трошкова, тачком 2. диспозитива рјешења одлучено 
је да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку на 
основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, а у вези са чланом 103. став 1. 
Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске'', број 
13/02, 87/07 и 50/10). 

Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени 
гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним 
споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11). 
 

Правна поука: 
 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном судом у Требињу у 
року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

   
Предсједник 

 
 

 Владислав Владичић 
 

   

 

 


