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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-331-11/20/P-161-308    
Датум: 03.12.2020. 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 привредног друштва "Knežević CO" д.о.о. Бања Лука, 
заступаног од стране Недимовић Зорана, адвоката из Бање 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 
утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске, на 161. редовној сједници, одржаној 03.12.2020. године, у Требињу, донијела 
је 
 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е  

1. УСВАЈА СЕ захтјев привредног друштва "Knežević CO" д.о.о. Бања Лука од 
07.08.2020. године, којим оспорава рачун за утрошену електричну енерију за мај 
2020. године, на мјерном мјесту ЕД број 85118087, у насељу Петошевци бб у 
Лакташима у износу од 1.287,04 КМ, те се овај рачун ставља ван снаге. 

2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука да на овом мјерном мјесту, за  период од 
прикључења на мрежу до 09.06.2020. године, обрачуна утрошену електричну 
енергију у количини од 3695 kWh.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

Дана 12.08.2020. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) је примила захтјев од 07.08.2020. године и 
допуну од 28.08.2020. године, привредног друштва "Knežević CO" д.о.о. Бања Лука, 
заступаног од стране Недимовић Зорана, адвоката из Бање Луке (у даљем тексту: 
подносилац захтјева), 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, којим се оспорава обрачун 
утрошене електричне енергије за мјесец мај 2020. године, у износу од 1.287,04 КМ, на 
мјерном мјесту ЕД број 85118087, у насељу Петошевци бб у Лакташима. У захтјеву се 
наводи да је подносилац захтјева изградио прикључак и да овлашћени радници 
противне стране нису сачинили записник приликом првог прикључења мјерног мјеста 
на мрежу, да је рачун за мај 2020. године веома висок, јер је на овом мјерном мјесту 
мања потрошња електричне енергије, те да се сторнира овај рачун, а изда рачун на 
износ од 252,57 КМ, према стварној потрошњи. Уз захтјев је приложена расположива 
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документација. 

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је актом број 01-331-4/20 
од 15.09.2020. године, затражено изјашњење о захтјеву и достављање расположиве 
документације. У изјашњењу противне стране је наведено да је на овом мјерном 
мјесту, као крајњи купац електричне енергије регистрован подносилац захтјева, у 
категорији потрошње "остала потрошња на ниском напону" – 2. тарифна група, да је 
електроенергетска сагласност издата у фебруару 2020. године, да је прикључак за 
градилиште изградио подносилац захтјева, а прикључење на мрежу су извршили 
овлашћени радници противне стране, те да је прво очитање бројила извршено дана 
22.07.2019. године, када је стање на бројчанику било 4105 kWh. Подносилац захтјева 
је платио све прописане накнаде за прикључење градилишног прикључка на мрежу, те 
је платио све рачуне за преузету електричну енергију на овом мјерном мјесту и 
одјавио овај привремени градилишни прикључак са стањем на бројилу 7.979 kWh. Уз 
изјашњење је, као доказна подлога, приложена документација којом је располагала 
противна страна. 

Регулаторна комисија је размотрила цјелокупан предмет и 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 160. редовној сједници, одржаној 
18.11.2020. 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 нацрт рјешења. У 
коментарима је навео да је сагласан са утврђеним нацртом рјешења. Подносилац 
захтјева предлаже да му се разлика уплаћног износа за утрошену електричну енергију 
преко количине од 3695 kWh уплати на његов рачун или да се ова уплата урачуна као 
уплата за утрошену електричну енергију. 

Извршен је увид у сву достављену документацију и то: Захтјев подносиоца од 
07.08.2020. године и допуну захтјева од 28.08.2020. године; Изјашњење противне 
стране број 4983/20 од 04.11.2020. и број 3004/20 од 29.10.2020. године; Захтјев за 
издавање електроенергетске сагласности за привремене објекте и градилишта од 
11.06.2019. године; Рјешење о електроенергетској сагласности број 02-186/РП/19 од 
20.06.2019. године; Рјешење о електроенергетској сагласности број 02-185/РП/БП/18 
од 29.02.2020. године; Декларацију о прикључку број 85118087 од 27.05.2020. године; 
Записник о контроли мјерног мјеста са директрним мјерењем број 001/80020 од 
22.07.2019. године; Записник о контроли мјерног мјеста са директрним мјерењем број 
001/58790 од 09.06.2020. године; Рачуне за утрошену електричну енергију за мај  и јун 
2020. године за ово мјерно мјесто, енергетску и финансијску картицу за ово мјерно 
мјесто, те коментаре подносиоца захтјева на нацрт рјешења од 27.11.2020. године. 

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране, коментара 
подносиоца захтјева на нацрт рјешења 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: 

- Подносилац захтјева, привредно друштво "Knežević CO" д.о.о. Бања Лука је у 
евиденцијама противне стране, регистрован као крајњи купац електричне 
енергије, на мјерном мјесту ЕД број 85118087, у насељу Петошевци бб у 
Лакташима, у категорији потрошње "остала потрошња на ниском напону" – 2. 
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тарифна група; 

- За мјерно мјесто подносиоца захтјева је издата електроенергетска сагласност 
за грађевински прикључак, који је изградио подносилац захтјева; 

- Прикључење мјерног мјеста на мрежу извршено је у јуну 2019. године, од 
стране овлашћених радника дистрибутера, који нису сачинили записник о првом 
прикључењу објекта на мрежу, нити утврдили почетно стање бројчаника на 
бројилу број 300927, које је инсталисано на овом мјерном мјесту; 

- Почетно очитање бројила број 300927 су извршили овлашћени радници 
противне стране дана 22.07.2019. године, са стањем на бројчанику 4105 kWh; 

- Бројило број 300927 је било верификовано до 2022. године и уредно 
пломбирано од овлашћених радника противне стране; 

- Ово мјерно мјесто није редовно очитавано нити су редовно издавани рачуни за 
утрошену електричну енергију; 

- Дана 09.06.2020. године, овлашћени радници противне стране су извршили 
очитање бројила број 300927, са стањем на бројчанику 7800 kWh; 

- Противна страна је издала рачун за мај 2020. године за укупно регистровану 
количину електричне енергије на бројилу од 7800 kWh у износу од 1.287,64 КМ, 
који није заснован на стварно очитаном стању потрошње електричне енергије.  

- У јулу 2020. године ово мјерно мјесто је искључено са мреже, подносилац 
захтјева је измирио све рачуне по основу испоручене електричне енергије, те је 
противна страна одјавила ово мјерно мјесто; 

- Противна страна није прихватила приговор крајњег купца на рачун за мај 2020. 
године. 

На основу увида у захтјев подносиоца, изјашњење противне стране, рачунe за 
утрошену електричну енергију, енергетску картицу и финансијску картицу утврђено је 
да је подносилац захтјева код противне стране регистрован, као крајњи купац 
електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 85118087, у насељу Петошевци бб у 
Лакташима, у категорији потрошње "остала потрошња на ниском напону" – 2. тарифна 
група. Такође, на основу тврдњи из захтјева и изјашњења противне стране, те 
Захтјева за издавање електроенергетске сагласности за привремене објекте, 
градилишта од 11.06.2019. године, Рјешења о електроенергетској сагласности број 02-
186/РП/19 од 20.06.2019. године, Рјешења о електроенергетској сагласности број 02-
185/РП/БП/18 од 29.02.2020. године, утврђено је да се ово мјерно мјесто односи на 
привремени грађевински прикључак, који је први пут прикључен на електроенергетску 
мрежу крајем јуна 2019. године. Прикључење су извршили овлашћени радници 
противне стране, који нису сачинили записник о томе, а то значи да нису ни утврдили 
почетно стање бројила број 300927, приликом првог прикључења овог мјерног мјеста 
на електродистрибутивну мрежу.  

На основу Записника о контроли мјерног мјеста са директним мјерењем број 
001/80020, несумњиво је утврђено да је очитањем дана 22.07.2019. године, утврђено 
регистровано стање на бројчанику бројила број 300927 било 4105 kWh. Значи, 
потрошњу електричне енергије, од прикључења на електродистрибутивну мрежу овог 
мјерног мјеста до 22.07.2019. године, овлашћени радници противне стране нису 
очитали, нити су могли очитати, јер нису утврдили почетно стање бројила на дан 
прикључења мјерног мјеста на мрежу. Пропуштањем те дужне радње, овлаштени 
радници су причинили директну штету противној страни, а утврђивање одговорности у 
таквим случајевима и обештећење по том основу, није предмет овога поступка. Према 
томе, рачун за мај 2020. године, у износу од 1.287,64 КМ, је обухватио цјелокупну 
регистровану количину електричне енергије на овом бројилу на дан 09.06.2020. године 
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од укупно 7800 kWh и није заснован на стварно очитаним количинама преузете 
електричне енергије на овом мјерном мјесту, будући да није утвђено стање бројчаника 
бројила на дан прикључења на мрежу. Наводи противне стране да се ово бројило 
раније није налазило у њеним евиденцијама су неосновани и нису релевантни за 
одлучивање. Дакле, у овом случају није утврђена стварна потрошња утрошене 
електричне енергије према очитаном стању у периоду од прикључења овога мјерног 
мјеста на мрежу до првог очитања 22.07.2019. године, па је спорни рачун за мај 2020. 
године сачињен супротно одребама члана 9. тачка е, члана 10. в. и члана 82. Општих 
услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – у даљем тексту: Општи 
услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12 и 81/19, као и одредби 
члана 49. став 1. Закона о заштити потрошача у Републици Српској (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 6/12).  

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, захтјев подносиоца је требало 
уважити, и ставити ван снаге рачун за утрошену електричну енергију на овом мјерном 
мјесту за мај 2020. године, како је и одлучено у тачки 1. диспозитива овога рјешења. 

На овом мјерном мјесту стварно стање бројчаника на бројилу број 300927 утврђено је 
очитањима два пута и то: стање од 4105 kWh утврђено очитањем, дана 22.07.2019. 
године и стање од 7800 kWh утврђено очитањем, дана 09.06.2020. године. На основу 
наведених очитања, предмет фактурисања за период до 09.06.2020. године може бити 
само потрошња електричне енергије, утврђена као разлика између ова два очитана 
стања бројчаника што представља количину од 3695 kWh. На основу наведених 
одредби Општих услова и Закона о заштити потрошача у Републици Српској, 
наложено је противној страни да у складу са овим сачини нови обрачун на овом 
мјерном мјесту за период од прикључења мјерног мјеста на мрежу до 09.06.2020. 
године, како је и одлучено у тачки 2. диспозитива овога рјешења.  

С обзиром на наведено на противној страни је да изврши овога рјешења, те налагање 
противној страни начин извршења, укључујући и третман разлике уплаћеног износа, с 
обзиром да су наведене ствари уређене другим прописима и постоје различите 
законске могућности, није предмет одлучивања Регулаторне комисије. У том смилсу 
нису се могли прихватити коментари подносиоца захтјева да Регулаторна комисија 
наложи начин извршења овога рјешења  у погледу разлике уплаћног износа за 
утрошену електричну енергију преко количине од 3695 kWh. 

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). 
 
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 

                                                                                                


