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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-396-8/19/Р-143-108    
Датум: 15.04.2020. године                                  

 

  
На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији 
("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), 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 Jовић Милоша из Бањe Луке, 
власника Угоститељство ''Јова'' с.п. Бања Лука, заступаног по пуномоћнику Илији 
Ђакићу, 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 
енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене 
потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске, на 143. редовној сједници, одржаноj 15.04.2020. године, у Требињу, донијела 
је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

1. ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Jовић Милоша из Бањe Луке, власника 
Угоститељство ''Јова'' с.п. Бања Лука,из Бања Луке од 5.11.2019. године, којим 
се оспорава:  
 
 Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-110646311-

7559-13545 од 30.9.2019. године, у износу од 8.817,24 КМ, на мјерном мјесту 
наплатни  број: 110646311, Угоститељство ''Јова'', Јовић Милош с.п. Бања 
Лука, у објекту на адреси Трг српских јунака бр. 1 у Бањoj Луци, као 
неоснован и 

 Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-1008067-
75556-13552 од 30.9.2019. године, у износу од 28.835,45 КМ, на мјерном 
мјесту наплатни број: 1008067, ''Спортско риболовно друштво'', у објекту на 
адреси Трг српских јунака бр. 1 у Бањој Луци, као неоснован.  

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

О б р а з л о ж е њ е 

Поднеском од 5.11.2019. године, Jовић Милош из Бање Луке, власник Угоститељство 
''Јова'' с.п. Бања Лука, заступан по пуномоћнику Илији Ђакићу, адвокату из Бање Луке 
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(у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо 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. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), у вези са 
тарифама по којима се енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем обрачуна 
неовлашћене потрошње електричне енергије. Захтјевом се оспоравају рачуни за 
неовлашћено утрошену електричну енергију на мјерним мјестима која се налазе у 
улици Трг српских јунака бр. 1 у Бањој Луци, и то Рачун број: НФ-110646311-7559-
13545 од 30.9.2019. године у износу од 8.817,24  КМ, за мјерно мјесто наплатни број 
110646311 Угоститељство ''ЈОВА'' и Рачун број: НФ-1008067-7556-13552 од 30.9.2019. 
године у износу од 28.835,45 КМ, за мјерно мјесто наплатни број 1008067 ''Спортско 
риболовно друштво''. Подносилац захтјева наводи да уредно измирује обавезе по 
основу утрошене електричне енергије и сматра да се неправилности које су 
констатоване записницима о утврђивању неовлашћене потрошње, не односе на 
објекат чији је власник, већ на сусједне објекте, те да не може сносити штетне 
посљедице радњи других лица. 

Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-396-2/19 од 
3.12.2019. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из 
поднеска и достављања расположиве документације.  

Противна страна је, дана 19.3.2020. године, доставила Регулаторној комисији 
изјашњење о захтјеву подносиоца, са расположивом документацијом. У изјашњењу је, 
између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање обрачуна 
неовлашћено утрошене електричне енергије од 30.9.2019. године на мјерним мјестима 
у улици Трг српских јунака бр. 1 у Бањој Луци. Контролом мјерног мјеста од 
25.09.2019. године, пронађено је бројило број 102901530 које није пријављено у 
евиденцијама противне стране, а са којег се напаја пет утичница и два рефлектора, те 
пет утичница које су спојене директно без мјерења, о чему је сачињен Записник о 
утврђивању неовлашћене потрошње број 001/07459 од 25.9.2019. године, те је 
извршено искључење овог мјерног мјеста. Након тога, сачињен је Рачун за 
неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-110646311-7559-13545 од 
30.9.2019. године, у износу од 8.817,24 КМ, на мјерном мјесту наплатни број: 
110646311, који је откривањем неовлашћене потрошње накнадно додијељен, 
Угоститељство ''Јова'', Јовић Милош с.п. Бања Лука, због неовлашћене потрошње из 
одредбе члана 89. став 1. тачка а) Општих услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом – у даљем тексту:  Општи услови (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 90/12 и 81/19). Записником о утврђивању неовлашћене 
потрошње број 001/07460 од 25.9.2019. године утврђена  је неовлашћена потрошња 
електричне енергије у објекту који се користи као магацин Угоститељског објекта 
''Јова'', при чему је вањски шанк напојен каблом 4x6 mm2, који је спојен директно из 
дистрибутивног ормара, а овим водом је напојен кафе апарат и четири фрижидера. 
Након тога, сачињен је Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-
1008067-75556-13552 од 30.9.2019. године, у износу од 28.835,45 КМ, на мјерном 
мјесту наплатни број: 1008067, ''Спортско риболовно друштво'' Угоститељство Јова, 
Јовић Милош с.п. Бања Лика (закупац) гдје је подносилац захтјева корисник простора, 
односно закупац, по основу закљученог уговора о закупу, због неовлашћене потрошње 
из одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова. Противна страна наводи да 
подносилац захтјева није извршио плаћање обрачунатих износа неовлашћене 
потрошње.  
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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 141. редовној сједници, одржаној 15.4.2020. 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 коментаре на 
наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије 
објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са 
могућношћу подношења коментара. У остављеном року, странке нису доставиле 
коментаре на закључак и нацрт рјешења. 

У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су 
странке приложиле: захтјев за рјешавање спора од 5.11.2019. године, записнике о 
контролама мјерног мјеста и записнике утврђивању неовлашћене потрошње од 
23.9.2019. и 25.9.2019. годимне, акте о достави обрачуна неовлашћене потрошње од 
30.9.2019. године и 1.10.2019. године, рачуне за неовлашћено утрошену електричну 
енергију од 30.9.2019. године, приговор на обрачун неовлашћене потрошње упућен 
противној стани од 4.10.2019. године, одговор на приговор противне стране од 
7.10.2019. године, изјашњења противне стране од 17.3.2019. и 10.3.2019. године,  
захтјев крајњег купца од 17.11.2016. године, рјешење од 12.09.2016. године, уговор о 
закупу пословног простора од 01.09.2016. године, изјаву о солидарном подмирењу 
будућих новчаних обавеза без назначеног датума, читачке листе, енергетску картицу, 
картицу по датуму књижења – редовна потрошња, картицу са раздвојеним салдом 
енергије и камате – редовна потрошња, картицу по датуму књижења – неовлашћена 
потрошња, картицу по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камате – 
неовлашћена потрошња, налог за рад од 19.9.2019. године, записник о контроли 
мјерног мјеста од 19.9.2019. године, налог за рад од 23.9.2019. године, записник о 
утврђивању неовлашћене потрошње од 23.9.2019. године, записник о замјени бројила 
од 23.9.2019. године, налог за рад од 25.9.2019. године, записник о контроли мјерног 
мјеста и записнике о утврђивању неовлашћене потроње од 25.9.2019. године, копије 
црно бијелих слика мјерног мјеста, шематски приказ затеченог стања, захтјев за 
испитивање техничке исправности мјерног уређаја од 26.9.2019. године, извјештај о 
контролном прегледу мјерила од 10.10.2019. године, налог за рад од 22.10.2019. 
године, записник о контроли мјерног мјеста од 22.10.2019. године, налог за рад о 
28.10.2019 и записник о контроли мјерног мјеста од 28.10.2019. године. 

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након 
извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној 
повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице 
релевантне за одлучивање: 

 на мјерном мјесту наплатни 1008067 под називом: ''Спортско риболовно 
друштво Угоститељство Јова, Јовић Милош с.п. Бања Лука (закупац)'' , 
које се налази у улици Трг Српских јунака бр. 1 у Бањој Луци, регистрован је 
подносилац захтјева као крајњи купац електричне енергије, у категорији 
потрошње ''остала потрошња на ниском напону''  – трећа тарифна група, почев 
од 18.11.2016. године; 
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 на основу издатог налога за рад број 17439/1383217 од 25.9.2019. године, 
овлашћени радници противне стране су извршили контролу мјерног мјеста, 
без присуства подносиоца захтјева и затекли бројило број 102901530, које је 
прикључено на дистрибутивну мрежу и није пријављено у евиденцијама 
противне стране, а са којег се напаја пет утичница и два рефлектора, те пет 
утичница које су спојене директно без мјерења, о чему је сачињен Записник о 
утврђивању неовлашћене потрошње број 001/07459 од 25.9.2019. године; 

 противна страна је извршила искључење овог мјерног мјеста, а, дана 
30.9.2019. године, због  самовољног прикључења, као вида неовлашћене 
потрошње из одредбе члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, сачинила 
Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-110646311-
7559-13545 од 30.9.2019. године, у износу од 8.817,24 КМ, који је подносиоцу 
захтјева достављен актом противне стране број 11781/19 од 30.9.2019. године; 

 откривањем неовлашћене потрошње и сачињавањем рачуна за неовлашћено 
утрошену електричну енергију у износу од 8.817,24 КМ, противна страна је 
овом мјерном мјесту додијелила наплатни број: 110646311, под називом: 
Угоститељство ''Јова'', Јовић Милош с.п. Бања Лука; 

 на основу издатог налога за рад број 17439/1383217 од 25.9.2019. године, 
овлашћени радници противне стране су, без присуства подносиоца захтјева, 
извршили контролу мјерног мјеста наплатни број: 1008067, под називом 
''Спортско риболовно друштво'' Угоститељство Јова, Јовић Милош с.п. 
Бања Лука (закупац) и утврдили постојање неовлашћене потрошње у објекту 
који се користи као магацин Угоститељског објекта ''Јова'', на начин да је 
вањски шанк напојен каблом 4x6 mm2, директно из дистрибутивног ормара, иза 
главних осигурача 3х80 А, а овим водом је напојен кафе апарат и четири 
фрижидера, што је констатовано Записником о утврђивању неовлашћене 
потрошње број 001/07460 од 25.9.2019. године; 

 противна страна је, због неовлашћене потрошње без мјерних уређаја или 
мимо њих, као вида неовлашћене потрошње из одредбе члана 89. став 1. 
тачка в) Општих услова, за мјерно мјесто наплатни број: 1008067, сачинила 
Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-1008067-75556-
13552 од 30.9.2019. године, у износу од 28.835,45 КМ, који је подносиоцу 
захтјева достављен актом противне стране број 11846/19 од 1.10.2019. године; 

 дана 4.10.2019. године, подносилац захтјева је поднио приговор на обрачун 
неовлашћене потрошње, а противна страна је, дана 7.10.2019. године, 
сачинила одговор на приговор број 11781/19, којим се одбија као неоснован 
његов приговор; 

 подносилац захтјева није извршио плаћање обрачунатих износа неовлашћене 
потрошње, према сачињеним рачунима. 

На основу напријед наведених чињеница, несумњиво је утврђено да је подносилац 
захтјева извршио неовлашћене радње на мјерном мјесту које су откривене 
контролним прегледом радника противне стране, дана 25.09.2019. године, о чему су 
сачињени одговарајући записници.  

На мјерном мјесту подносиоца захтјева, овлашћени радници противне стране су 
утврдили постојање два вида неовлашћене потрошње и то: неовлашћену потрошњу 
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у виду самовољног прикључења објекта на електродистрибутивну мрежу без 
електроенергетске сагласности и /или уговора о прикључењу и уговора о приступу 
прописану одребом члана 89. став 1. тачка а) Општих услова и неовлашћену 
потрошњу у виду потрошње без мјерних уређаја или мимо њих прописану одредбом 
члана 89. став 1. тачка в) Општих услова. 

На основу  издатог налога за рад број 17439/1383217 од 25.9.2019. године, овлашћени 
радници противне стране су извршили контролу мјерног мјеста, без присуства 
подносиоца захтјева и затекли бројило број 102901530, које је прикључено на 
дистрибутивну мрежу и није пријављено у евиденцијама противне стране, а са 
којег се напаја пет утичница и два рефлектора, те пет утичница које су спојене 
директно без мјерења, о чему је сачињен Записник о утврђивању неовлашћене 
потрошње број 001/07459 од 25.9.2019. године. Противна страна је код овако 
утврђеног чињеничног стања, дана 30.9.2019. године, због  самовољног прикључења 
као вида неовлашћене потрошње из одредбе члана 89. став 1. тачка а) Општих 
услова, сачинила Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-
110646311-7559-13545 од 30.9.2019. године, у износу од 8.817,24 КМ, и доставила га 
подносиоцу захтјева актом број 11781/19 од 30.9.2019.одине. 

У погледу начина на који је извршен обрачун неовлашћене потрошње, утврђено је да 
је исти правилно сачињен, односно да је сачињен у складу са одредбама Општих 
услова. Обрачунска снага је, на основу одредбе 91. став 2. подтачка 4. Општих 
услова, утврђена множењем називног дозвољеног струјног оптерећења проводника 
преко кога је извршена неовлашћена потрошња са номиналним напоном, те је иста 
утврђена у износу од 9,89 kW. У складу са чланом 91. став 2. тачка б) Општих услова, 
количина неовлашћено утрошене електричне енергије је утврђена као производ 
обрачунске снаге, броја радних дана у периоду неовлашћене потрошње – шест дана 
седмично и броја часова за двосмјенски рад од 16 часова. На овако утврђену 
количину електричне енергије је примијењена цијена дефинисана одредбом члана 92. 
став 2. тачка б) Општих услова, односно цијена за купце из категорије остала 
потрошња на ниском напону. 

С обзиром на чињеницу да није утврђено када су почињене неовлашћене радње на 
мјерном мјесту, односно да у претходном пeриоду од годину дана није било контрола 
оног дијела мјерног мјеста на којем су извршене неовлашћене радње, противна 
страна је за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије правилно одредила 
период од годину дана, тј. период од 25.09.2018. до 25.09.2019. године, а на основу 
одредбе члана 90. став 3. Општих услова. 

Примјеном напријед наведених параметара, укупан износ накнаде по основу 
неовлашћене потрошње електричне енергије је утврђен у износу од 8.817,24 КМ у 
форми рачуна за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-110646311-
7559-13545 од 30.09.2019. године. 

На основу  издатог налога за рад број 17439/1383217 од 25.9.2019. године, овлашћени 
радници противне стране су извршили контролу мјерног мјеста, без присуства 
подносиоца захтјева  и сачинили Записник о утврђивању неовлашћене потрошње број 
001/07460 од 25.9.2019. године, којим је утврђена  неовлашћена потрошња електричне 
енергије у објекту који се користи као магацин Угоститељског објекта ''Јова'', при 
чему је вањски шанк напојен каблом 4x6 mm2, који је спојен на прикључни вод 
иза главних осигурача, у дистрибутивном ормару, а овим водом је напојен кафе 
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апарат и четири фрижидера. Неовлашћена потрошња је изведена у смислу одредбе 
члана 89. став 1. тачка в) Општих услова – потрошња без мјерних уређаја или мимо 
њих, будући да је на описани начин омогућено да се електрична енергија троши без 
њеног регистровања на постојећем мјерном уређају. Противна страна је код овако 
утврђеног чињеничног стања, дана 30.9.2019. године, сачинила Рачун за неовлашћено 
утрошену електричну енергију број НФ-1008067-75556-13552 од 30.9.2019. године, у 
износу од 28.835,45 КМ, који је подносиоцу захтјева достављен актом противне стране 
број 11846/19 од 1.10.2019. године. 

С обзиром да се ради о виду неовлашћене потрошње из одредбе члана 89. став 1. 
тачка в) Општих услова, а неовалашћена потрошња је извршена иза осигурача од 80 
А а прије мјерног уређаја, обрачунска снага је утврђена примјеном одредбе члана 91. 
став 2. тачка а) подтачка 2. Општих услова, на начин да је приликом одређивања 
обрачунске снаге узета мања вриједност када се упореде номинална струја главног 
осигурача од 80 А и дозвољено струјно оптерећење проводника преко кога је 
извршена неовлашћена потрошња од 40 А, те помножена са номиналним напоном. 
Сходно томе, обрачунска снага од 27,60 kW је добијена множењем дозвољеног 
струјног оптерећења проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња од 
40 А са номиналним напоном. У складу са чланом 91. став 2. тачка б) Општих услова, 
количина неовлашћено утрошене електричне енергије је утврђена као производ 
обрачунске снаге од 27,60 kW, броја радних дана у периоду неовлашћене потрошње 
од шест радних дана у седмици и броја часова за двосмјенски рад од 16 часова. На 
овако утврђену количину електричне енергије је примијењена цијена дефинисана 
одредбом члана 92. став 2. тачка б) Општих услова, односно цијена за купце из 
категорије остала потрошња на ниском напону. 

С обзиром на чињеницу да није утврђено када су почињене неовлашћене радње на 
прикључном воду, односно да у претходном пeриоду од годину дана није било 
контрола оног дијела прикључка на којем су извршене неовлашћене радње, противна 
страна је за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије правилно одредила 
период од годину дана, тј. период од 25.08.2019 до 25.08.2019. године, а на основу 
одредбе члана 90. став 3. Општих услова. 

Примјеном напријед наведених параметара, укупан износ накнаде по основу 
неовлашћене потрошње утврђен је у износу од 28.835,45 КМ у форми рачуна за 
неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-1008067-75556-13552 од 
30.09.2019. године. 

Обрачуни неовлашћено утрошене електричне енергије су сачињени у складу са 
напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на 
основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. 
Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет 
регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се 
уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о 
електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин 
утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и 
начин обрачуна и наплате неовлашћено утрошене електричне енергије. За 
утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у 
складу са наведеним одредбама Општих услова је релевантна чињеница, да су на 
мјерном мјесту подносиоца извршена два вида неовлашћене потрошње, неовлашћена 
потрошња у виду самовољног прикључења објекта на електродистрибутивну мрежу 
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без електроенергетске сагласности и /или уговора о прикључењу и уговора о приступу 
прописану одредбом члана 89. став 1. тачка а) Општих услова и неовлашћена 
потрошњу у виду потрошње без мјерних уређаја или мимо њих прописану одредбом 
члана 89. став 1. тачка в) Општих услова. Обрачуном неовлашћено преузете 
електричне енергије се уствари утврђује колична електричне енергије у складу са 
прописима, будући да количина преузете електричне енергије није измјерена услијед 
предузимања неовлашћених радњи. У овом случају количина преузете електричне 
енергије је утврђена на основу одредби 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна 
неовлашћено утрошене електричне енергије. 

С обзиром на чињеницу да подносилац захтјева није извршио плаћање обрачунатог 
износа по основу неовлашћене потрошње, противна страна је овлашћена да 
примијени мјеру обуставе испоруке електричне енергије, на основу одредбе члана 
80. алинеја 1. и алинеја 3. Закона о електричној енергији, као и одредбе члана 97. став 
1. тачка з. и и. Општих услова. 

Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни 
основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем рачуна за 
неовлашћену потрошњу у цјелости неоснован, те је одлучено као у тачки 1. 
диспозитива овог рјешења.  

С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка 
били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду 
трошкова поступка, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, 
одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом 
поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији. 

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 


