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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-436-9/19/Р-145-133                                                                                         
Датум: 05.06.2020.  
 
 
                                                                                 
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. тачка 9. 
Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст 
("Службени гласник Републике Српске", број 6/10 и 107/19), члана 33. став 1. тачка г. 
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 Гаковић Гордане 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 
обрачуном неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 145. редовној сједници, одржаној  05. јуна 2020. године, 
у Требињу, донијела је   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Гаковић Гордане из Бањалуке од 04.12.2019. године којим 
оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број NF-
100177710-7717-13703 од 31.10.2019. године у износу од 1.444,67 КМ, за период 
од 23.05.2019. године до 16.10.2019. године, на мјерном мјесту ЕД број 100177710, 
у улици Радоја Домановића 16, у Бањалуци, као неоснован. 

2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" 
а.д. Бања Лука, да умањи утврђени износ неовлашћено утрошене електричне 
енергије од 1.444,67 КМ, за обрачунатe износe у издатим рачунима за утрошену 
електричну енергију у утврђеном периоду неовлашћене потрошње. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Захтјевом од 04.12.2019. године, Гаковић Гордана из Бањалуке (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) покренула 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 испоручује електрична 
енергија, односно у вези са обрачуном неовлашћено утрошене електричне енергије на 
мјерном мјесту ЕД број 100177710, у улици Радоја Домановића 16, у Бањалуци. Захтјевом 
се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на овом мјерном 
мјесту од 31.10.2019. године у износу од 1.444,67 КМ, те се наводи да је на овом мјерном 
мјесту редовно вршено очитање и да су редовно испостављани и плаћани рачуни за 
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утрошену електричну енергију. Подносилац захтјева одбија кривицу за неовлашћену 
потрошњу, те предлаже да се овај обрачун неовлашћене потрошње стави ван снаге. Уз 
захтјев је приложена расположива документација. 

На захтјев Регулаторне комсије, противна страна је, дана 16.03.2020. године, доставила 
изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је подносилац захтјева 
регистрован, као крајњи купац електричне енергије, у категорији потрошње 
''Домаћинство'' – 2. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД број 100177710, у улици Радоја 
Домановића 16, у Бањалуци. Противна страна је навела да је, дана 23.05.2019. године, 
због дуга по основу утрошене електричне енергије, који је закључно са 25.04.2019. 
године, износио 186,85 КМ, извршила искључење  електричне енергије на бројилу, те да 
је том приликом постављена пломба број ЕКБЛ 515871. Дана 16.10.2019. године, на 
основу Налога за рад број 5629978 за обуставу испоруке електричне енергије због дуга у 
износу од 133,46 КМ закључно са 25.09.2019. године, контролори су установили да су на 
бројилу покидане државне пломбе. Том приликом је сачињен Записник о утврђивању 
неовлашћене потрошње у коме је констатовано да је након искључења електричне 
енергије од 23.05.2019. године, извршено неовлашћено прикључење на дистрибутивну 
мрежу, да је покидана пломба број ЕКБЛ 515871 са бројила број 3771894 и жиг 
Републичког завода за стандардизацију и метрологију. На лице мјеста изашла је 
полиција и сачинила службену забиљешку, а бројило је поново искључено и 
пломбирано. Истовремено је сачињен и Записник број 001/59365 о замјени бројила број 
3771894 и пломбирању мјерног мјеста. Противна страна даље наводи да је након тога 
подносилац уплатио трошкове укључења као и доспјела дуговања по основу утрошене 
електричне енергије, те му је, мјерно мјесто поново прикључено на 
електродистрибутивну мрежу и постављена нова пломба. Дана 22.10.2019. године, 
скинуто бројило серијски број 3771894 упућено је Републичком заводу за 
стандардизацију и метрологију, који је у Извјештају о контролном прегледу бројила број 
18/1.11/393-23-734/19 од 31.10.2019. године утврдио да на бројилу број 3771894/1980 
нема жига РЗСМ РС, пломбе су откинуте, а на десној страни је кодирана сигурносна 
пластична пломба Електрокрајине број 533524. Недостаје лијеви вијак поклопца 
бројила. Противна страна је сачинила и подносиоцу захтјева доставила обрачун 
неовлашћено утрошене електричне енргије на износ од 1.444,67 КМ, примјеном одредби 
члана  89-92. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/12 и 81/19) – у даљем тексту: Општи 
услови, за период од дана када је обустављена испорука електричне енергије па до дана 
када је утврђена неовлашћена потрошња, тј. од 23.05.2019. – 16.10.2019. године. 
Противна страна је поступила по приговору подносиоца захтјева на обрачун 
неовлашћено утрошене електричне енергије и доставила одговор у писаној форми и 
тражену документацију, са образложењем због чега се није могао уважити његов 
приговор. Уз изјашњење је, као доказна подлога, приложена документација којом је 
располагала противна страна. Подносиоцу захтјева није обустављена испорука 
електричне енергије по налогу од 20.01.2020. године, јер је измирио неспорна дуговања 
по основу текуће потрошње и медијације, а за спорни дуг се обратио Регулаторној 
комисији.  

Регулаторна комисија је, након што је размотрила захтјев подносиоца и изјашњење 
противне стране, као и сву прикупљену документацију 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, те је, на 143. редовној сједници, одржаној     
14.05.2020. године у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у 
скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и 
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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 у писменој форми 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. Подносилац захтјева је дана 
04.06.2020. године доставио коментаре на наведене акте у којима је поновио наводе из 
захтјева, односно остао je код свог становишта да није предузимао неовлашћене радње 
које му се стављају на терет у вези оштећења пломби на мјерном уређају.   

У поступку рјешавања овог спора размотрени су сљедећи документи: Захтјев за 
рјешавање спора од 04.12.2019. године, Изјашњење противне стране број 7388/19 од 
12.03.2020. године и број 12677/19 од 10.03.2020. године, Налог за рад број 5515316 за 
обуставу испоруке електричне енергије због дуга, од 23.05.2019. године; Налог за рад 
број 5629978 за обуставу испоруке електричне енергије због дуга, од 14.10.2019. године, 
Налог за рад број 5636707 и Записник о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста 
број 001/59365 од 16.10.2019. године, Записник број 001/08127 од 16.10.2019. године о 
утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије и фотографије; Захтјев за 
испитивање техничке исправности мјерног уређаја и преглед државних пломби број 
12763/19 од 22.10.2019. године, Извјештај о контролном прегледу бројила број 
18/1.11/393-23-734/19 од 31.10.2019. године, Рачун за неовлаштено утрошену 
електричну енергију број NF-100177710-7717-13703 од 31.10.2019. године; Акт о 
достави обрачуна о неовлашћено преузетој електричној енергији подносиоцу захтјева 
број 12677/19 од 04.11.2019. године; Детаљнe податке о записнику и обрачунским 
параметрима неовлашћене потрошње; Приговор од 12.11.2019. године; Одговор на овај 
приговор број 12677/19 од 13.11.2019. године; те Енергетску картицу за мјерно мјесто 
ЕД број 100177710 и Финансијску картицу за мјерно мјесто ЕД број 100177710. 

Након разматрања захтјева подносиоца и изјашњења противне стране и након 
извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној 
повезаности, као и на основу резултата цјелокупног поступка, утврђене су сљедеће 
чињенице релевантне за одлучивање: 

 подносилац захтјева је регистрован, као крајњи купац електричне енергије, у 
категорији потрошње ''Домаћинство'' – 2. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД 
број 100177710, у у улици Радоја Домановића 16 у Бањалуци;  

 на основу Налога број 5515316 за обуставу испоруке електричне енергије, дана 
23.05.2019. године, на мјерном мјесту подносиоца извршено је искључење због 
дуга у износу од 186,85 КМ;  

 дана 16.10.2019. године, на основу Налога број 5629978 извршена је контрола 
овога мјерног мјеста, којом је утврђено да су на бројилу покидане државне пломбе, 
да недостају дистрибутивне пломбе, да је извршено неовлашћено прикључење 
мјерног мјеста на дистрибутивну мрежу, те је уз присуство полиције, поново 
извршено пломбирање и искључење мјерног мјеста са мреже;  

 Дана 16.10.2019. године, извршена је и замјена бројила, а скинуто бројило број 
3771894 је послато Републичком заводу за стандарцизацију и мретрологију на 
ванредну контролу исправности ; 

 Републички завод за стандардизацију и метрологију је у Извјештају о контролном 
прегледу бројила број 18/1.11/393-23-734/19 од 31.10.2019. године утврдио да на 
бројилу број 3771894/1980 нема жига овога завода, дистрибутивне пломбе су 
откинуте, на десној страни је кодирана сигурносна пластична пломба 
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Електрокрајине број 533524, да недостаје лијеви вијак поклопца бројила, те да 
бројчник није добар, односно није исправан. 

 Дана 31.10.2019. године противна страна је сачинила Рачун за неовлаштено 
утрошену електричну енергију број NF-100177710-7717-13703 на износ од 
1.444,67 КМ за период од 23.05.2019. – 16.10.2019. године; 

 У периоду неовлaшћене потрошње противна страна је подносиоцу захтјева 
издавала мјесечне рачуне за утрошену електричну енергију; 

 подносилац је уплатио трошкове укључења као и доспјела дуговања по основу 
утрошене електричне енергије, те му је, мјерно мјесто поново прикључено на 
електродистрибутивну мрежу и постављена нова пломба. 

На основу утврђеног чињеничног стања, без икакве сумње је утврђено да је на мјерном 
мјесту подносиоца захтјева, извршена неовлашћена потрошња електричне енергије у 
смислу одредбе члана 89. став 1. тачка а. Општих услова, на начин да је, након скидања 
пломбе дистрибутера са бројила, извршено неовлашћено прикључење овога мјерног 
мјеста на дистрибутивну мрежу, након искључења мјерног мјеста, од стране овлашћених 
радника противне стране. Увидом у изјашњење противне стране, „Налог за обуставу 
испоруке електричне енергије због дуга“ број 5515316 од 21.05.2019. године, 
финансијску картицу, утврђено је да је, дана 23.05.209. године, извршена обусава 
испоруке електричне енергије на мјером мјесту подносиоца захтјева ЕД број 100177710, 
у улици Радоја Домановића 16 у Бањалуци, због дуга за утрошену електричну енергију у 
износу од 186,85 КМ. На основу налога за рад број 5629978 од 15.10.2019. године и 
налога за рад број 72164/5633212 од 16.10.2019. године, записника број 001/82192 од 
16.10.2019. године, записника број 001/59365 од 16.10.2019. године и записника о 
утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број 001/08127 утврђено је да 
је, дана 16.10.2019. године, извршена контрола овога мјерног мјеста, те да је том 
приликом затечено  неовлашћено прикључење мјерног мјеста на дистрибутивну мрежу, 
да се на бројилу број 3771894 нису налазили жигови Републичког завода за 
стандардизацију и метрологију и дистрибутивне пломбе. Прихваћено је образложење 
противне стране да је у записнику број 001/08127 очигледном грешком у писању уписан 
датум 26.10.2019. године, а треба да стоји датум 16.10.2019. године, јер је то потврђено 
на основу извјештајног дијела налога за рад број 72164/5633212 и записника број 
001/82192 од 16.10.2019. године, у којима је констатовано исто затечено стање на 
мјерном мјесту као и у записнику број 001/08127.  Такође, дана 16.10.2019. године, од 
стране овлашћених радника противне стране извршено је поновно искључење мјерног 
мјеста са мреже и извршена је замјена бројила. Скинуто бројило број 3771894 је послато 
Републичком заводу за стандардизацију и метрологију на ванредну контролу. Након 
извршене ванредне контроле, а на основу Извјештаја о контролном прегледу бројила 
број 18/1.11/393-23-734/19 од 31.10.2019. године Републичког завода за 
стандардизацију и метрологију, утврђено је да на бројилу број 3771894 нема жигова 
овога завода, да су дистрибутивне пломбе откинуте, на је десној страни кодирана 
сигурносна пластична пломба Електрокрајине број 533524, да недостаје лијеви вијак 
поклопца бројила, да бројчник није добар, односно није исправан. Дакле, у овом случају 
је, поред наведеног неовлашћеног прикључења, ванредном контролом исправности 
бројила утврђено и неовлашћено дјеловање на само бројило и исправност мјерења, те да 
је постојала неовлашћена потрошња и у виду онемогућавања правилног регистровања 
преузете електричне енергије у смислу одредби члана 89. став 1. тачка б. Општих услова. 

Код оваквог чињеничног стања утврђено је да су у овом случају постојала два вида 
неовлашћене потрошње електричне енергије и то у виду неовлашћеног прикључења 
мјерног мјеста на дистрибутивну мрежу, након искључења са мреже од стране 
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овлашћених радника противне стране, у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка а. 
Општих услова и у виду онемогућавања правилног регистровања преузете електричне 
енергије у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка б. Општих услова. Имајући у виду да се 
у овом случају примарно ради о неовлашћеном прикључењу на мрежу након искључења 
од стране овлашћених радника противне стране, то је у овом случају и требало сачинити 
само један обрачун неовалашћене потрошње електричне енергије. Због тоге се и нису 
могли прихватити коментари подносиоца који су се углавном односили на други вид 
неовлашћене потрошње која није предмет овог спора.  

С обзиром да се у овом случају ради о јединственом обрачуну неовлашћене потрошње по 
основу неовлашћеног прикључења објекта на дистрибутивну мрежу након искључења, 
те да се ради о купцу из категорије ''Домаћинство'', обрачун неовлашћене потрошње 
електричне енергије је сачињен у складу са одредбом члана 91. став 2. тачка а) подтачка 
4. Општих услова и одредбе члана 91. став 2. тачка в) Општих услова. Количина 
неовлашћено утрошене активне енергије утврђена је као производ одговарајуће 
обрачунске снаге од 21,39 kW, а која је добијена множењем дозвољеног струјног 
оптерећења проводника од 31 А са номиналним напоном и броја дана у том мјесецу 
колико је трајала неовлашћена потрошња, те броја часова дневно и у зимском и љетном 
периоду по 4 часа, јер подносилац не троши електричну енергију за гријање. 
Примјењујући напријед наведене одредбе Општих услова, противна страна је, дана 
31.10.2019. године, извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну 
енергију у укупном износу од 1.444,67 КМ. Обрачун неовлашћено утрошене електричне 
енергије се сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова који су 
донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној 
енергији. 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, релевантна чињеница је да је на овом мјерном мјесту извршено неовлашћено 
прикључење како је напријед наведено. Када је у питању неовлашћена потрошња 
електричне енергије, обрачун преузете електричне енергије се утврђује на основу 
прописа. У овом случају количина неовлашћено преузете електричне енергије је 
утврђена на основу одредби члана 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна 
неовлашћено утрошене електричне енергије. 

Противна страна је на основу одредбе члана 90. став 2. Општих услова, утврдила период 
за обрачун неовлашћене потрошње у трајању од 23.05.2019. године, када је обустављена 
испорука електричне енегије, па до 16.10.2019. године, када је записнички утврђено 
постојање неовлашћене потрошње.  

Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни 
основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна 
неовлашћене потрошње у износу од 1.444,67 КМ неоснован, те је одлучено као у тачки 1. 
диспозитива овог рјешења.  

Иако је мјерно мјесто било искључено са мреже, дана 23.05.2019. године, противна 
страна је наставила издавати мјесечне рачуне за ово мјерно мјесто и у периоду 
неовлашћене потрошње, што указује на неадекватну размјену информација унутар 
противне стране, односно неусклађеност у евиденцијама противне стране о чему је 
потребно додатно повести рачуна у будућем периоду. Међутим, ова чињеница на било 
који начин не утиче на несумњиво доказану неовлашћену потроњу електричне енергије 
како је напријед образложено. С обзиром да су у периоду неовлашћене потрошње 
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издавани мјесечни рачуни о потрошњи електричне енергије на овом мјерном мјесту, јер 
је исто било неовлашћено прикључено, након искључења, то је наложено противној 
страни, да умањи утврђени износ неовлашћено утрошене електричне енергије од 
1.444,67 КМ, за обрачунати износ у издатим рачунима за утрошену електричну енергију 
у утврђеном периоду неовлашћене потрошње, како је одлучено тачком 2. диспозитива 
овога 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 3. 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 суду у Требињу у року од 
30 дана од дана пријема рјешења. 

 
 

Предсједник 
 

Владислав Владичић 
                                                                                                                                             


