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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-307-9/20/Р-156-261    
Датум: 15.10.2020. 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 Радована Јандрића из Шипова, с.п. Предузетничка 
радња „Ада“, 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 неовлаштено утрошене електричне 
енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 156. редовној 
сједници, одржаној 15.10.2020. године, у Требињу, донијела је 
 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е  

1. УСВАЈА СЕ захтјев Радована Јандрића из Шипова, с.п. Предузетничка радња 
„Ада“ за рјешавање спора од 30.07.2020. године, којим се оспорава Рачун за 
неовлаштену потрошњу број НФ-221338050-7823-13809 од 27.11.2019. године у 
износу од 223,45 КМ, за мјерно мјесто наплатни број 221338050 у улици Војводе 
Радомира Путника бб у Шипову, те се овај рачун ставља ван снаге. 

2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука да без одлагања понуди подносиоцу захтјева 
закључење уговора о снабдијевању и изврши прикључење мјерног мјеста из 
тачке 1. овога рјешења на електродистрибутивну мрежу. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 30.07.2020. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) је примила захтјев Радована Јандрића из   
Шипова, с.п. Предузетничка радња „Ада“ (у даљем тексту: подносилац захтјева) за 
рјешавање спора, 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 
оспоравањем обрачуна неовлаштено утрошене електричне енергије у износу од 
223,45 КМ, наплатни број 221338050 у улици Војводе Радомира Путника бб у Шипову. 
У захтјеву се приговара и на обавјештење о обустави испоруке електричне енергије на 
овом мјерном мјесту. Уз захтјев је приложена расположива документација. 

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-307-2/20 
од 07.08.2020. године, затражено изјашњење о захтјеву и достављање расположиве 
документације. У изјашњењу противне стране, које је запримљено у Регулаторној 
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комисији, дана 02.09.2020. године, наведено је да је на овом мјерном мјесту, као 
крајњи купац електричне енергије регистрована Јандрић Босиљка, у категорији 
потрошње „домаћинство“, те је образложено да је на мјерном мјесту, дана 11.10.2020. 
и 06.11.2019. године, утврђено постојање неовлашћене потрошње електричне 
енергије у виду коришћења електричне енергије за намјену која није одобрена 
електроенергетском сагласношћу. Такође је наведео да је преко овога мјерног мјеста 
коришћена електрична енергија за обављање предузетничке дјелатности цијепања 
дрва – с.п. „Ада“ власништво Радована Јандрића из Шипова. Образложен је период, 
структура и правни основ за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије. 
Дана 04.01.2020 године достављено је и Обавјештење о искључењу број 2183540 од 
26.12.2019. године због дуга за утрошену електричну енергију у износу од 223,45 КМ, а 
дана 23.01.2020. године извршена је и обустава испоруке електричне енергије. Након 
обуставе испоруке електричне енергије, подносилац захтјева је обавијестио противну 
страну да је евидентирани крајњи купац на овом мјерном мјесту Јандрић Босиљка 
преминула дана 17.07.2019. године. Уз изјашњење је, као доказна подлога, приложена 
документација којом је располагала противна страна. 

Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на 
основу којих се могло правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети 
праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и 
извођења доказа, те је, на 153. редовној сједници, одржаној 17.09.2020. 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 доставе коментаре на наведене акте. На 
интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење 
за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, те је странкама остављен рок од 
осам дана за достављање коментара на ове акте. У остављеном року подносилац 
захтјева је доставио коментаре на закључак и нацрт рјешења у којима је наведено да 
је и подносилац захтјева регистровани крајњи купац електричне енергије, како је 
наведено у обавјештењу о искључењу од 26.12.2019. године, те да је благовремено 
обавијестио противну страну о смрти своје супруге и да је уредно измиривао текуће 
обавезе на овом мјерном мјесту. Противна страна је одбила закључење новог уговора 
о снабдијевању електричном енергијом, условљавајући закључење овога уговора 
плаћањем заосталих камата, што подносилац захтева сматра монополистичким 
понашањем. Подносилац захтјева сматра да му је активностима противне стране 
причињена штета, те да је противна страна одговорна за такву штету.  

Извршен је увид у сву достављену документацију и то: Захтјев подносиоца од  
30.07.2020. године; Изјашњење противне стране број 4307/20 од 03.09.2020. и број 04-
1397-1/20 од 27.08.2020. године; Налог за рад број 73210/5644286 од 06.11.2019. 
године; Записник о контроли мјерног мјеста број 001/81267 од 11.10.2019. године; 
Записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број 001/00056 
од 06.11.2019. године; Акт о достави обрачуна о неовлашћено преузетој електричној 
енергији број 2295/19 од 27.11.2019. године; Рачун за неовлашћено утрошену 
електричну енергију број НФ-221338050-7823-13809 од 27.11.2019. године; Рјешење о 
електроенергетској сагласности број 75-2782-Ш/16 од 10.10.2016. године; Уговор о 
снабдијевању од 28.11.2016. године; Декларацију о прикључку број 221338050 од 
10.11.2016. године; Обавјештење о искључењу од 26.12.2019. године; Приговор на 
Обавјештење о искључењу; Налог за овуставу испоруке електричне енергије број 
5688584 од 20.01.2020. године; Изјаву од 15.12.2016. године; Извод из матичне књиге 
вјенчаних број 03-201-80/2016 од 15.12.2016. године; Рјешење број 04-351-179/16 од 
05.12.2016. године; Енергетску и Финансијску картицу за мјерно мјесто наплатни број 
221338050; Читачке листе за мјерно мјесто наплатни број 221338050; те Рачуне за 
утрошену електричну енергију за ово мјерно мјесто од јануара 2018. – јула 2020. 
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године.  

Након разматрања захтјева подносиоца, 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 
одлучне чињенице: 

- Супруга подносиоца захтјева Јандрић Босиљка, је у евиденцијама противне 
стране, регистрована као крајњи купац електричне енергије, на мјерном мјесту 
наплатни број 221338050 у улици Војводе Радомира Путника бб у Шипову, у 

категорији потрошње "домаћинство'' - 1. тарифна група; 

- Дана 11.10.2019. и 06.11.2019. године, овлашћени радници противне стране 
извршили су контролу овога мјерног мјеста и том приликом нису констатовали 
на који начин је електрична енергија коришћена за намјену која није одобрена 
електроенергетском сагласношћу; 

- Противна страна је на основу ових контрола сачинила обрачун неовлашћене 
потрошње, за период од годину дана у износу од 223,45 КМ, те је обрачун 
доставила подносиоцу захтјева; 

- Дана 23.01.2020. године на овом мјерном мјесту је извршена обустава испоруке 
електричне енергије, због дуга у износу од 223,45 КМ; 

- Супруга подносиоца захтјева, као евидентирани крајњи купац, је преминула у 
јулу 2019. године, а о тој чињеници је противна страна обавијештена, и 

- Подносилац захтјева је користио овај објекат и електричну енергију, која је 
испоручена преко овога мјерног мјеста. 

На основу изведених доказа, а посебно рјешења о електроенергетској сагласности 
број 75-2782-Ш/16 од 10.10.2016. године, уговора о снабдијевању од 28.11.2016. 
године, декларације о прикључку број 221338050 од 10.11.2016. године, енергетске и 
финансијске картице, читачких листа и издатих рачуна за утрошену електричну 
енергију, утврђено је да је, као крајњи купац електричне енергије, код противне стране 
евидентирана Јандрић Босиљка из Шипова, на мјерном мјесту наплатни број 
221338050 у улици Војводе Радомира Путника бб у Шипову, у категорији потрошње 
"домаћинство'' - 1. тарифна група. Овлаштени радници противне стране су, дана 
11.10.2019. и 06.11.2019. године, извршили контролу мјерног мјеста и том приликом 
нису записнички констатовали за коју намјену се користи електрична енергија на овом 
мјерном мјесту, а која није одобрена електроенергетском сагласности. У записницима 
број 001/81267 од 11.10.2019. године и број 001/00056 од 06.11.2019. године је 
констатовано да је ово мјерно мјесто у категорији потрошње „домаћинство“, те су дате 
упуте да се промјени тарифна група. Наиме, крајњи купац има право захтијевати 
промјену категорију потрошње и тарифну групу највише једном годишње у смислу 
тачке VI став 1. Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије и 
коришћење дистрибутивне мреже ("Службени гласник Републике Српске", број 61/16) 
и то није спорно. У овим записницима није констатовано да је електрична енергија 
коришћена за намјену која није одобрена електроенергетском сагласношћу, односно 
конкретно није одобрена рјешењем о електроенергетској сагласности број 75-2782-
Ш/16 од 10.10.2016. године. Према томе, у овом случају овлашћени радници противне 
стране нису обезбиједили доказе да је у овом случају постојала неовлашћена 
потрошња из одредбе члана 89. став 1. тачка д) Општих услова за испоруку и 
снабдијевање електричном енергијом - у даљем тексту: Општи услови ("Службени 
гласник Републике Српске", број 90/12 и 81/19). Нису се могле прихватити тврдње о 
постојању неовлашћене потрошње из изјашњења противне стране, јер те тврдње нису 
поткријепљене никаквим доказима. Због тога је рачун за неовлашћено утрошену 
електричне енергије број НФ-221338050-7823-13809 од 27.11.2019. године, 
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неосновано сачињен и исти је требало ставити ван снаге.  

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, захтјев посносиоца је требало 
уважити, како је и одлучено у тачки 1. диспозитива овога рјешења. 

У овом случају подносилац захтјева је обавијестио противну страну о смрти 
регистрованог крајњег купца, те је предузео активности да се закључи нови уговор о 
санабдијевању са противном страном. На основу финансијске картице је утврђено да 
је подносилац захтјева уредно измиривао затечене и текуће обавезе по основу 
утрошене електричне енергије на овом мјерном мјесту у смислу одредбе члана 52. 
став 8. Општих услова. Имајући у виду ове чињенице, противна страна је супротно 
одредби члана 52. став 9. Општих услова, пропустила за закључи уговор о 
снабдијевању електричном енергијом на овом мјерном мјесту са подносиоцем 
захтјева. С обзиром да је тачком 1. диспозитива овога рјешења стављен ван снаге 
Рачун за неовлаштену потрошњу број НФ-221338050-7823-13809 од 27.11.2019. 
године у износу од 223,45 КМ, то су престали разлози за обуставу испоруке 
електричне енергије на овом мјерном мјесту.  

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, прихваћени су коментари 
подноиоца захтјева, те је наложено противној страни да са подносиоцем захтјева 
закључи уговор о снабдијевању и да прикључи ово мјерно мјесто на 
електродистрибутивну мрежу, како је и одлучено у тачки 2. диспозитива овога 
рјешења.  

У овом случају се по захтјеву за рјешавање спора, није могло поступити као по 
захтјеву за накнаду штете, иако је то у коментарима наведено, јер такав захтјев није 
прецизиран, ни у погледу чињеничног основа, ни врсте, ни висине штете. 

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, 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 одредбом члана 
103. став 1. Закона о општем управном поступку. 

Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона 
о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11). 

 

 

         Предсједник 

 

 Владислав Владичић 

                

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.        


