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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-104-9/20/Р-144-116            
Датум: 26.05.2020. 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. 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 Самарџић Дражена из Лакташа, заступаног по пуномоћнику Вукојевић 
Милани, адвокату из Бањалуке, 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 обрачуном утрошене електричне енергије, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 144. редовној сједници, 
одржаној 26.05.2020. године, у Требињу, донијела је 

 

 
 Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Самарџић Дражена из Лакташа од 10.02.2020. године којим 
оспорава рачун за утрошену електричну енергију за мјесец децембар 2019. 
године на мјерном мјесту ЕД број 323627170, у објекту на адреси 
Которварошка број 15 у Трну, као неоснован. 

2. Налаже се Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње,  ЗП "Електрокрајина" 
а.д. Бања Лука, да стави ван снаге извршену корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије од 24.12.2019. године, приказану на рачуну за децембар 
2019. године, те да фактурише утрошену електричну енергију на овом мјерном 
мјесту према стварно очитаном стању. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 10.02.2020. године, у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) примљен је захтјев за рјешавање спора 
Самарџић Дражена из Лакташа, заступаног по пуномоћнику Вукојевић Милани, 
адвокату из Бањалуке, (у даљем тексту: подносилац захтјева), против Мјешовитог 
Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука,  (у даљем 
тексту: противна страна), којим оспорава рачун за утрошену електричну енергију за 
мјесец децембар 2019. године на мјерном мјесту ЕД број 323627170, у објекту на 
адреси Которварошка број 15 у Трну. Подносилац захтјева, између осталог, наводи да 
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му је за мјесец децембар 2019. године извршен неоправдано висок обрачун утрошене 
електричне енергије у износу од 1.776,48 КМ, за укупано утрошених 11589 kWh, а 
укупан дуг на овом мјерном мјесту износи 6.997,29 КМ. Подносилац захтјева је 
власник предметног објекта, који је у току 2015. године платио износ од 470,05 КМ на 
име накнаде за обезбјеђење услова за прикључење домаћинства те за пломбирање 
главног осигурача, по предрачуну број 94/15. Од 20.03.2015. године па до 21.01.2020. 
године подносилац никада није добио ни један рачун за електричну енергију. С 
обзиром да противна страна није никада очитала потрошњу нити редовно издавала 
рачуне за утрошену електричну енергију  подносилац захтјева сматра да није дужан 
да плати наведени износ дуга и тражи од Регулаторне комисије да наложи противној 
страни да изврши корекцију обрачуна на овом мјерном мјесту у складу са Општим 
условима и Законом о заштити потрошача Републике Српске.  

Поднесени захтјев је упућен противној страни ради изјашњења и достављања 
расположивих доказа. Противна страна је, дана 08.03.2020. године доставила 
Регулаторној комисији изјашњење о захтјеву подносиоца, те доставила расположиве 
доказе. У изјашњењу је, између осталог, наведено да је, дана 22.11.2019. године, 
приликом контроле мјерних мјеста у Јаблану, Которварошка број 15 у Трну, 
пронађено непријављено бројило број 383023, производње Енел и том приликом 
наведено бројило је искључено на панцеру. Подносилац захтјева је дана 19.03.2015. 
године поднио Захтјев за прикључење на електродистрибутивну мрежу и на основу 
предрачуна број 13933 извршио уплату на име накнаде за обезбјеђење услова за 
прикључење домаћинства те за пломбирање главног осигурача. Израду прикључка је 
вршио инвеститор односно власник објекта који није доставио сву потребну 
документацију. Дана 24.12.2019. године подносилац је пријављен као НЕП.ПОТ на 
мјерном мјесту ЕД број 323627170. Противна страна, даље наводи да, због поднесеног 
захтјева за прикључење на електродистрибутивну мрежу и достављеног гарантног 
листа за бројило број 383023, није сматрала да се ради о неовлашћеној потрошњи. 
Мјерно мјесто је доступно за очитање, али је први пут очитано у новембру 2019. 
године, те због тога не постоје читачке листе за ранији период. У овој улици се 
очитање врши даљинским системом очитања па контролори ријетко врше контролу. 

Због велике количине утрошених kWh противна страна је извршила корекцију и 
утрошене kWh подијелила на љетну и зимску тарифу у складу са одредбама члана 79. 
Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени 
текст, у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске'', број 
90/12 и 107/19). Подносилац захтјева је пријављен у евиденцију противне стране, 
дана 02.08.2019. године, на мјерном мјесту ЕД број 323627170 у циљу расподјеле и 
обрачуна kWh који припадају љетној сезони.  

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 на формалној расправи, те је, на 142. редовној сједници, одржаној 
28. априла 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 
и остављен им је рок од осам дана од дана пријема за достављање коменатара на 
наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије 
објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку. У 
остављеном року подносилац захтјева је доставио коментаре на нацрт рјешења у 
којима паушално наводи да Регулаторна комисија селективно примјењује закон на 
начин који иде у прилог дистрибутеру, као и да наводи из нацрта који се односе на 
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трошкове поступка нису тачни, односно да је Регулаторна комисија заузела погрешан 
став да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова.  

Извршен је увид у захтјев подносиоца од 10.02.2020. године, изјашњење противне 
стране број 1284/20 од 03.03.2020. године и број 635/20 од 26.02.2020. године, 
Захтјев за прикључење на електродистрибутивну мрежу од 19.03.2015. године, 
предрачун број 13933 од 15.03.2015. године, Предрачун и Рачун уплате на износ од 
470,05 КМ, Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0014880 
од 16.07.2015. године, рачун за електричну енергију за децембар 2019. године, 
одговор противне стране број 284/20 од 05.02.2020. године, записник о контроли 
мјерног мјеста број 001/57372 од 22.11.2019. године, пријава мјерног мјеста 
подносиоца од 24.12.2019. године као НЕП.ПОТ на мјерном мјесту ЕД број 323627170, 
картицу потрошача, енергетску картицу и картицу потрошача са раздвојеним салдом 
енергије и камате.  

Након анализе захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у 
приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице:  

 подносилац захтјева је, дана 19.03.2015. године, поднио Захтјев за 
прикључење на електродистрибутивну мрежу; 

 дана 20.03.2015. године, по предрачуну број 94/15 подносилац захтјева је 
платио износ од 470,05 КМ на име накнаде за обезбјеђење услова за 
прикључење домаћинства, те за пломбирање главног осигурача,  

 дана 16.07.2015. године извршена је контрола мјерног мјеста подносиоца, 
када је извршено прикључење на мрежу, пломбирање мјерног уређаја 
383023 пломбом број 299366 А и пломбирање главних осигурача плобмом 
број  299367;  

 мјерно мјесто је доступно за очитање, али је први пут очитано у новембру 
2019. године;  

 дана 22.11.2019. године извршена је контрола овог мјерног мјеста са 
мјерним уређајем број 383023, када је извршено искључење на главним 
осигурачима,  на које је постављена нова пломба ЕКБЛ 538381;  

 подносилац захтјева регистрован је, дана 02.08.2019. године, као крајњи 
купац електричне енергије у категорији домаћинства, на мјерном мјесту ЕД 
број 323627170, на адреси Которварошка број 15 у Трну, те је извршено 
фактурисање укупно утрошене електричне енергије у претходном периоду; 

 противна страна је сачинила рачун за утрошену електричну енергију за 
мјесец децембар 2019. године у износу од 1.776,48 КМ, за укупано 
утрошених 11.589 kWh; 

 укупан дуг на овом мјерном мјесту износи 6.997,29 КМ; 
 подносилац захтјева није платио рачун за мјесец децембар 2019. године. 

На основу изведених доказа и утврђеног чињеничног стања без икакве сумње је 
утврђено да је, дана 19.03.2015. године, подносилац захтјева поднио Захтјев за 
прикључење на електродистрибутивну мрежу, а дана 20.03.2015. године, по 
предрачуну, уплатио износ од 470,05 КМ на име накнаде за обезбјеђење услова за 
прикључење домаћинства, те за пломбирање главног осигурача. На основу записника 
о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0014880 од дана 16.07.2015. 
године, утврђено је да је тога дана извршена контрола мјерног мјеста подносиоца, да 
је том приликом подносиоцу захтјева, као новом крајњем купцу, пломбиран мјерни 
уређај број 383023 са пломбом 299366 А и да су пломбирани главни осигурачи 
пломбом број 299367. Ово мјерно мјесто је било доступно за очитање, али су радници 
противне стране пропустили да предузму све потребне радње, како би се ово мјерно 
мјесто које је прикључено на дистрибутивну мрежу и пломбирано, уредно 
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евидентира код противне стране, те су пропустили да подносиоцу захтјева понуде 
закључење потребних уговора, на основу којих би подносиоца захтјева регистровали 
као крајњег купца електричне енергије. Због тога подносиоцу захтјева није 
очитавана потрошња утрошене електичне енергије у дужем временском периоду 
нити су му издавани рачуни за плаћање потрошене електричне енергије. Ови 
пропусти представају основ за утврђивање одговорности појединих радника 
противне стране, што није предмет овога поступка.  

На основу записника о контроли мјерног мјеста са директним мјерењем број 
001/57372 од 22.11.2019. године, утврђено је да је тада откривено да се ово мјерно 
мјесто не налази у евиденцијама противне стране, иако је мјерно мјесто уредно 
пломбирано пломбама које су постављене 16.07.2015. године. Имајући у виду да је 
ово мјерно мјесто уредно прикључено на мрежу, а да исто није било регистровано код 
противне стране, односно нису закључени потребни уговори, као основ за 
регистрацију крајњег купца, то је био довољан основ да се ово мјерно мјесто искључи 
са мреже, што је и учињено и у овом записнику констатовано. Код оваквог 
чињеничног стања, противна страна је правилно процијенила да се у овом случају не 
ради о неовлашћеној потрошњи електричне енергије. Попусти радника противне 
стране су основ за утврђивање појединачне одговорности радника, али то није основ 
за ослобађање подносиоца захтјева за плаћање стварно утрошене електичне енергије 
на његовом мјерном мјесту према очитаном стању. Подносилац захтјева је дужан да 
плати стварно утрошену електричну енергију на овом мјерном мјесту која је 
утврђена очитањем, на основу одредбе члана 15. Закона о облигационим односима 
("Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и "Службени Гласник 
Републике Српске", број 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04) и одредбе члана 82. Општих 
услова. Због тога противна страна није имала основа да, у смислу одредбе члана 79. 
став 2. Општих услова, изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на 
овом мјерном мјесту, већ да изврши фактурисање утрошене електричне енергије 
према стварно очитаном стању од 22.11.2019. године, а касније такође према ставрно 
очитаном стању за поједине мјесеце, на основу одредбе члана 82. Општих услова.  

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ одлучено је као у тачки 1. и 2. 
диспозитива овога рјешења.   

С обзиром да је ово мјерно мјесто прикључено на дистрибутивну мрежу дана 
16.07.2015. године, те да је подносилац захтјева трошио електричну енергију у дужем 
временском периоду, то је био дужан да редовно и благовремено плаћа утрошену 
електричну енергију у смислу одредбе члана 11. став 2. тачка б) Општих услова. 
Поред тога, подносилац захтјева је имао могућност на основу одредбе члана 80. став 
3. тачка в) Општих услова, да изврши самоочитање бројила, те податке о очитаним 
количинама - kWh доставља противној страни ради издавања рачуна за плаћање 
потрошене електричне енергије, те да у смилу одредбе члана 11. став 2, тачка ж. 
Општих услова, противну страну обавијести да користи електричну енрегију, а да му 
се не испостављају рачуни. Имајући у виду предње образложење, нису се могли 
прихватити коментари подносиоца да се овим рјешењем селективно примјењује 
закон на начин који иде у прилог противне стране.  

Узимајући у обзир 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, Регулаторна комисија је тачком 3. диспозитива овога 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, 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). Због тога се нису могли ни 
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прихватити коментари подносиоца захтјева који су се односили на трошкове 
поступка. 

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 


