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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-498-8/19/Р-148-174                                                                                               
Датум: 15.07.2020. 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 Тркуља Давора из Бање Луке, 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 147. редовној сједници, одржаној  15. јула 2020. године, 
у Требињу, донијела је   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Тркуља Давора из Бање Луке од 20.12.2019. године којим 
оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије број NF-
120237770-7488-13474 од 17.09.2019. године у износу од 4.223,74 КМ, на мјерном 
мјесту ЕД број 120237770, у објекту на адреси Карађорђева број 378, 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 

 

Захтјевом од 20.12.2019. године, Тркуља Давор из Бањалуке (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 испоручује електрична 
енергија, односно у вези са обрачуном неовлашћено утрошене електричне енергије на 
мјерном мјесту ЕД број 120237770, у објекту на адреси Карађорђева број 378, у Бањој 
Луци. Захтјевом се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на 
овом мјерном мјесту од 17.09.2019. године у износу од 4.223,74 КМ, те се наводи да је 
дана 09.09.2019. године на овом мјерном мјесту, приликом контроле, утврђено да на 
бројилу нема пломбе, те да се ради о неовлашћеној потрошњи. Подносилац захтјева 
даље наводи да он није предузимао недозвољене радње на мјерном мјесту и да у 
предметном објекту и не живи он, већ подстанар Штрбац Вукан са породицом, који је 
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присуствовао контроли и потписао записник. Подносилац захтјева је 2017. године 
потписао споразум о измирењу дуга на овом мјерном мјесту, али да од тада уредно плаћа 
текућу потрошњу док рате по овом споразуму понекад плаћа са закашњењем, због чега 
му је у више наврата противна страна пријетила обуставом испоруке електричне 
енергије. Према наводима подносиоца у периоду од потписивања споразума па све до 
контроле 09.09.2019. године, на бројилу није било пломбе, а што радници противне 
стране приликом очитања потрошње нису никад констатовали. Због свега наведеног 
подносилац сматра да није крив за неовлашћену потрошњу, те предлаже да се овај 
обрачун стави ван снаге. Уз захтјев је приложена расположива документација. 

На захтјев Регулаторне комсије од 27.01.2020. године, противна страна је, дана 
09.06.2020. 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 120237770, у 
објекту на адреси Карађорђева број 378, у Бањој Луци. Мјерно мјесто подносиоца је 
лоцирано у објекту, редовно се врши очитање, даљинским путем и редовно достављају 
рачуни за утрошену електричну енергију. Дана 13.10.2017. године са подносиоцем је 
закључен Уговор о снабдијевању електричном енергијом. Приликом обуставе испоруке 
у априлу 2019. није вршена контрола мјерног мјеста, искључење је извршено на 
дистрибутивном ормару који се налази ван објекта, на улици. 

Противна страна је, између осталог, навела да је, дана 09.09.2019. године, приликом 
контроле овог мјерног мјеста, сачињен Записник број 001/73608 о контроли мјерног 
мјеста са директним мјерењем и Записник о утврђивању неовлашћене потрошње број 
001/021914  у коме је констатовано да на бројилу број 39261574/2010 недостају 
службене пломбе, да су откачена два напонска мјерна моста, што значи да електрична 
енергија није мјерена на двије фазе. На лице мјеста изашла је полиција и сачинила 
службену забиљешку, а на бројилу је искључена електрична енергија и бројило 
пломбирано. На основу стања утврђеног у записнику противна страна је сачинила и 
подносиоцу захтјева доставила обрачун неовлашћено утрошене електричне енргије на 
износ од 4.223,74 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 годину дана уназад од 
дана када је утврђена неовлашћена потрошња тј. од 09.09.2019 - 09.09.2018. 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 због спорног дуга јер 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 146. редовној сједници, одржаној 
18.06.2020. године, у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у 
скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и 
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 
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скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року странке 
нису подносиле коментаре на наведене акте. 

У поступку рјешавања овог спора размотрени су сљедећи документи: Захтјев за 
рјешавање спора од 20.12.2019. године, Изјашњење противне стране број 456/20 од 
09.06.2020. године и број 11290/19 од 27.05.2020. године, Уговор о снабдијевању од 
13.10.2017. године, Налог за рад број 5498322 за обуставу испоруке електричне енергије 
због дуга од 17.04.2019. године, Налог за укључење електричне енергије број 5502058 од 
17.04.2019. године, Налог број 5608711 за обуставу испоруке електричне енергије због 
дуга, Налог за рад број 5281833 за контролу мјерног мјеста и Записник о контроли 
мјерног мјеста са директним мјерењем број 001/73608 од 09.09.2019. године, Записник о 
утврђивању неовлашћене потрошње број 001/021914 од 09.09.2019. године; Рачун за 
неовлаштено утрошену електричну енергију број NF-120237770-7488-13474 од 
17.09.2019. године у износу од 4.223,74 КМ, Акт о достави обрачуна о неовлашћено 
преузетој електричној енергији подносиоцу захтјева број 11290/19 од 17.09.2019. 
године, Детаљнe податке о записнику и обрачунским параметрима неовлашћене 
потрошње, Приговор од 20.11.2019. године, Одговор на приговор број 14179/19 од 
22.11.2019. године, те Енергетску картицу и Финансијску картицу за мјерно мјесто ЕД 
број 120237770. 

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 120237770, у објекту на адреси Карађорђева број 378, у Бањалуци;  

 мјерно мјесто подносиоца је лоцирано у објекту, редовно се врши очитање, 
даљинским путем, и редовно достављају рачуни за утрошену електричну енергију;  

 дана 09.09.2019. године, на основу Налога за рад број 5281833 извршена је 
контрола овога мјерног мјеста и сачињен Записник о утврђивању неовлашћене 
потрошње број 001/021914 у коме је констатовано да на бројилу број 39261574 
произвођача ИСКРА тип МТ371 недостају  дистрибутивне пломбе и да су откачена 
два напонска мјерна моста, што значи да је електрична енергија преузимана без 
правилног мјерења, те је уз присуство полиције, поново извршено пломбирање и 
искључење мјерног мјеста са мреже;  

 мјерно мјесто подносиоца је поново прикључено 09.09.2019. године, након уплате 
трошкова искључења и поновног прикључења на дистрибутивну мрежу; 

 противна страна је, дана 17.09.2019. године, сачинила Рачун за неовлаштено 
утрошену електричну енергију број NF-120237770-7488-13474 на износ од 
4.223,74 КМ за период од годину дана уназад од дана када је утврђена 
неовлашћена потрошња, тј. од 09.09.2019-09.09.2018. године; 

 подносилац захтјева је на овај рачун поднио приговор противној страни, а 
противна страна је подносиоцу доставила образложени одговор, у којем је 
констатовано да је поднесени приговор неоснован; 

 подносилац захтјева није платио дуг по основу неовлаштено утрошене електричне 
енергије, али му није обустављена испорука електричне енергије. 
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На основу напријед наведених чињеница, несумњиво је утврђено да је на мјерном мјесту 
подносиоца захтјева постојала неовлашћена потрошња електричне енергије. Наиме, на 
основу увида у Налог за рад број 5281833 од 09.09.2019. године и Записникa о 
утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број 001/021914 утврђено је 
да на бројилу број 39261574/2010 недостају  дистрибутивне пломбе и да су откачена два 
напонска мјерна моста, што значи да електрична енергија на овом мјерном мјесту 
преузимана без правилног мјерења. Дакле, чињеница да на мјерном уређају нису 
затечене дистрибутивне пломбе, те да су скинуте двије напонске гране, тј. моста са 
бројила, несумњиво потврђује да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева постојала 
неовлашћена потрошња електричне енергије, јер је предузимањем неовлашћених 
радњи на мјерном уређају онемогућено правилно регистровање преузете електричне 
енергије и снаге, у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка б. Општих услова.  

Имајући у виду утврђено чињенично стање, противна страна је правилно сачинила 
Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број NF-120237770-7488-13474 од 
17.09.2019. године у износу од 4.223,74 КМ. С обзиром да се ради о виду неовлашћене 
потрошње из одредбе члана 89. став 2. тачка б) Општих услова, односно јер је 
онемогућено правилно регистровање преузете електричне енергије и снаге, а како се 
ради о неовлашћеној потрошњи на мјерном уређају, то је обрачунска снага утврђена на 
основу одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 3. Општих услова, односно као 
производ дозвољеног струјног оптерећења прикључног вода од 42 А и номиналног 
напона, те је иста утврђена у износу од 28,98 kW. Укупна количина неовлашћено 
утрошене електричне енергије је утврђена као производ обрачунске снаге, броја дана у 
мјесецу и броја часова у периоду неовлашћене потрошње, на основу одредбе члана 91. 
став 2. тачка в) Општих услова. На овако утврђену количину електричне енергије су 
примијењени одговарајући тарифни ставови у складу са одредбом члана 92. став 2. 
тачка а) Општих услова. С обзиром на чињеницу да није утврђено када су почињене 
неовлашћене радње на бројилу, односно да у претходном пeриоду од годину дана није 
било контрола оног дијела прикључка на којем су извршене неовлашћене радње, 
односно није вршена контрола самог бројила, противна страна је за обрачун 
неовлашћено утрошене електричне енергије правилно одредила период од годину дана 
уназад од дана када је утврђена неовлашћена потрошња, тј. од 09.09.2019-09.09.2018. 
године, а на основу императивне одредбе члана 90. став 3. Општих услова. С обзиром да 
се у конкретном случају ради о неовлашћеној потрошњи на мјерном уређају, то је 
противна страна умањила рачун за неовлашћену потрошњу за количине електричне 
енергије које су регистроване на бројилу у периоду неовлашћене потрошње, а на основу 
одредби члана 92. став 8. Општих услова. 

На основу одредбе члана 39. Закона о електричној енергији, оператор дистрибутивног 
система – дистрибутер је одговоран за рад (погон), управљање, одржавање и развој 
дистрибутивне мреже, односно за обављање дјелатности дистрибутије електричне 
енергије, као дјелатности од општег интереса у смислу одредбе члана 11. став 1. Закона 
о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09). Имајући у виду 
наведене одредбе, неовлашћена потрошња електричне енергије представља грубо 
кршење прописа из области енергетике, будући да на основу ове одредбе, једино 
овлаштени дистрибутер може да предузима радње на електродистрибутивној мрежи, 
прикључку и мјерном мјесту. Ова законска одредба јасно прописује да није дозвољено 
предузимање радње на електродистрибутивној мрежи од стране неовлашћених лица, па 
према томе свако неовлашћено дјеловање на прикључку, електродистрибутривној 
мрежи или мјерном мјесту представља неовлашћену потрошњу у смислу члана 89. 
Општих услова. Наводи подносица захтјева да он није предузимао недозвољене радње 
на мјерном мјесту и да у предметном објекту и не живи он већ подстанар, нису 
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релевантни за обрачун неовлаштене потрошње, јер се та чињеница не утврђује у овом 
поступку. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлаштено преузете електричне 
енергије, у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, релевантна је 
чињеница да електрична енергија, у периоду који је обухваћен обрачуном неовлаштено 
преузете електричне енергије, због предузетих неовлаштених радњи није правилно 
мјерена, односно да је утврђено да се ради о виду неовлаштене потрошње из члана 89. 
став 1. тачка б) Општих услова. 

Имајући у виду утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да 
је захтјев подносиоца, којим оспорава обрачун неовлаштено преузете електричне 
енергије са мреже у износу од 4.223,74 КМ, у цјелости неоснован, те је одлучено као у 
тачки 1. 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 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 суду у Требињу, у року 
од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 
 

Предсједник 
 

Владислав Владичић 
                                                                                                                                             


