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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-373-9/20/P-161-307   
Датум: 03.12.2020. 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), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву 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 испоручује 
електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње 
електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 161. 
редовној сједници, одржаној 03.12.2020. године, у Требињу, је донијела  
 

  РЈЕШЕЊЕ 
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Недимовић Зорана, адвоката из Бање Луке од 22.09.2020. 
године, којим оспорава Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију 
број НФ-116618410-8195-14202 од 24.04.2020. године у износу од 319,34 КМ, за 
мјерно мјесто ЕД број 116618410, које се налази у објекту у Улици др Младена 
Стојановића број 121, 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 

 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) примила је, дана 28.09.2020. године, захтјев за рјешавање спора Недимовић 
Зорана, адвоката из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) од 22.09.2020. 
године, 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 неовлаштене потрошње 
електричне енергије. У захтјеву се наводи да је противна страна обрачунала 
неовлаштену потрошњу, јер је утврдила да се преко мјерног мјеста које је разврстано 
у категорију потрошње "домаћинство", електричном енергијом снабдијева и 
адвокатска канцеларија која се налази у објекту у коме подносилац захтјева станује. 
Подносилац захтјева је истакао да није промијенио намјену потрошње и простора и да 
се адвокатска дјелатност, у складу са прописима, може обављати у стамбеном 
простору, те да му је електрична енергије обрачунавана у складу издатом 
електроенергетском сагласношћу и Одлуком о тарифном систему за продају 
електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже ("Службени гласник 
Републике Српске", број 66/16), у даљем тексту: Одлука о тарифном систему. С 
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обзиром на наведено, подносилац захтјева сматра да је сачињени обрачун 
неовлаштене потрошње неоснован. 

На захтјев Регулаторне комисије, противна страна је, дана 06.11.2020. године, 
доставила тражено изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме се наводи да је 
неовлаштена потрошња обрачуната у износу од 319,34 КМ, јер је контролом мјерног 
мјеста ЕД број 116618410, дана 05.03.2020. године, а које је разврстано у категорију 
потрошње "домаћинство", утврђено да се електричном енергијом преко овог мјерног 
мјеста снабдијева и адвокатска канцеларија. Како противна страна истиче, ради се о 
неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1. тачка д) Општих услова за испоруку и 
снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник Републике Српске", број 
90/12 и 81/19) - у даљем тексту: Општи услови, и иста је обрачуната за период од 
годину дана. У изјашњењу је наведено да су Записник о утврђивању неовлаштене 
потрошње број 001/04144 од 05.03.2020. године потписала овлаштена лица противне 
стране, а подносилац захтјева није био присутан, па му је записник остављен у 
поштанском сандучету. У записнику је констатован начин на који је остварена 
неовлаштена потрошња, односно да је мјерно мјесто ЕД број 116618410 регистровано 
у категорији потрошње ''домаћинство'', а да се у стану број 5 на спрату налази 
адвокатска канцеларија, што је документовано фотографијама.  Противна страна је 
указала да је подносилац захтјева поднио приговор на обрачун неовлаштене 
потрошње, а да је дјелимично измирио износ који му је фактурисан по том основу јер 
је дана 23.09 2020. године уплатио износ од 293,88 КМ. 

Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe 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. С обзиром 
на то, Регулаторна комисија је, на 160. редовној сједници, одржаној 18.11.2020. 
године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и на истој 
сједници утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Ови акти су достављени 
странкама, којима је указано да у року од осам дана од дана пријема могу доставити 
коментаре на достављене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне 
комисије је објављено и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном 
поступку, у којем је такође, указано на могућност подношења коментара. У 
остављеном року, подносилац захтјева је доставио коментаре на закључак и нацрт 
рјешења у којима је само поновио наводе које је већ изложио у свом захтјеву и није 
указао на нове чињенице, нити је доставио нове доказе, којима би оспорио постојање 
неовлаштене потрошње. У коментарима подносилац поново истиче да адвокатска 
дјелатност није привредна дјелатност, те да је он физичко лице које је адвокат по 
професији коју може обављати у стамбеном простору. Поред тога, подносилац 
захтјева је навео да се противи рјешавању спора у скраћеном поступку јер су наводи 
из закључка нетачни, а самим тим су паушални и наводи у нацрту рјешења, те тражи 
да Регулаторна комисија проведе редован поступак и да усвоји захтјев од 22.09.2020. 
године. Подносилац у коментрима приговара и на ваљаност сачињеног Записника о 
утврђивању  неовлашћене потрошње од 05.03.2020. године, јер исти, како наводи, не 
садржи број, ни печат надлежног органа, а потписи противне стране су нечитки. 

У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедеће документе: Захтјев 
подносиоца од 22.09.2020. године, Изјашњење противне стране број 3472/20 од 
27.10.2020. године и број 5514/20 од 03.11.2020. године, Уговор о купопродаји 
непокретности-апартмана у изградњи, уз удруживање новчаних средстава 
намијењених за изградњу и куповину апартмана број 5, лоцираног на II спрату 
новосаграђене зграде у Бањалуци, Улица Младена Стојановића број 121, Уговор о 
снабдијевању од 29.01.2014. године, Записник о замјени бројила и пломбирању 
мјерног мјеста број 001/43734 од 20.11.2018. године, Налог за рад број 81349/5713855 
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од 05.03.2020. године Контрола мјерног мјеста –Директно мјерење, Записник о 
контроли мјерног мјеста са директним мјерењем потрошње број 001/88158 од 
05.03.2020. године, Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне 
енергије број 001/04144 од 05.03.2020. године, Доставу обрачуна о неовлаштено 
преузетој електричној енергији број 3472/20 од 24.04.2020. године, Рачун за 
неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-116618410-8195-14202 од 
24.04.2020. године, Приговор на рачун од 07.05.2020. године и 20.07.2020. године, 
Одговор на приговор од 24.08.2020. године,  Финансијску картицу ЕД број 116618410, 
Енергетску картицу ЕД број 116618410, те копије фотографија објекта подносиоца 
захтјева и читачке листе. 

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

 Подносилац захтјева је регистрован у евиденцијама противне стране као крајњи 
купац у категорији потрошње ''домаћинство'' на мјерном мјесту ЕД број 
116618410, које се налази у објекту у Улици Младена Стојановића број 121, у 
Бањој Луци; 

 Подносилац захтјева је, дана 29.01.2014. године, са противном страном 
закључио уговор о снабдијевању електричном енергијом за мјерно мјесто ЕД 
број 116618410; 

 Дана 05.03.2020. године, противна страна је извршила контролу мјерног мјеста 
ЕД број 116618410, којом приликом је утврђено да се преко овог мјерног мјеста, 
електричном енергијом напаја и простор који се користи као адвокатска 
канцеларија;  

 Дана 24.04.2020. године, противна страна је сачинила Рачун за неовлаштено 
утрошену електричну енергију у износу од 319,34 КМ и доставила га подносиоцу 
захтјева;  

 Подносилац захтјева је, дана 07.05.2020. године и 20.07.2020. године, противној 
страни доставио приговор на обрачун неовлаштене потрошње, а противна 
страна је подносиоцу захтјева, дана 24.08.2020. године, доставила одговор на 
приговор у коме је образложено да се његов приговор не може прихватити;  

 На мјерном мјесту подносиоца захтјева ЕД број 116618410 није вршена 
обустава испоруке електричне енергије; 

 Подносилац захтјева је дјелимично измирио износ који му је фактурисан по 
основу неовлашћене потрошње јер је, дана 23.09 2020. године, уплатио износ 
од 293,88 КМ. 

На основу напријед наведених чињеница и изведених доказа, а посебно енергетске и 
финансијске картице и уговора о снабдијевању од 29.01.2014. године, несумњиво је 
утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена неовлашћена 
потрошња. Наиме, на основу записника противне стране о утврђивању неовлашћене 
потрошње електричне енергије од 05.03.2020. године, утврђено је да је на мјерном 
мјесту подносиоца захтјева ЕД број 116618410, електрична енергија коришћена за 
потребе обављања адвокатске дјелатности, односно адвокатске канцеларије у стану 
који се налази у објекту у Улици Младена Стојановића број 121, у Бањој Луци, иако је 
ово мјерно мјесто регистровано у категорији потрошње ''домаћинство''. На овај начин, 
подносилац захтјева је користио електричну енергију у намјени која му није одобрена 
електроенергетском сагласношћу противне стране, чиме је извршена 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). 
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Наиме, одредбама тачке III, подтачка д. Одлуке о тарифном систему за продају 
електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже - у даљем тексту: Одлукa о 
тарифном систему (''Службени гласник Републике'' Српске'', број 66/16) прописано је 
да категорија потрошње ''Домаћинства'' обухвата потрошњу електричне енергије у 
становима, кућама за становање и одмор, потрошњу за освјетљење припадајућих 
споредних просторија за домаћинство, гаража, прилаза стамбеним објектима, 
стубишну расвјету, пумпе за воду намијењене за напајање домаћинства и смјештене у 
заједничке просторије стамбених објеката, лифтове и заједничке ТВ уређаје. Према 
томе, намјена потрошње електричне енергије у категорији потрошње "домаћинство", 
не укључјује намјену потрошње електричне енергије за обављање адвокатске 
дјелатности, односно адвокатске канцеларије, те је за коришћење електичне енергије 
за ову дјелатност, потребно прибавити нову електроенергетску сагласност на основу 
одредбе члана 14. став 3. тачка ђ. Општих услова. 

С обзиром да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева утврђено постојање 
неовлаштене потрошње, противна страна је, на основу одредбе члана 5. тачка в) и 91. 
став 5. Општих услова, правилно сачинила обрачун неовлаштене потрошње, о чему је 
подносиоцу захтјева доставила Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију 
број НФ-116618410-8195-14202 у износу од 319,34 КМ.  Дакле, примјеном одредбе 
члана 91. став 5 Општих услова,обрачун је сачињен на начин да су на измјерене 
количине и обрачунску снагу, примијењени тарифни ставови за категорију потрошње, 
односно тарифну групу која одговара намјени потрошње утрошене електричне 
енергије, а то су у овом случају тарифни ставови за категорију потрошње "остала 
потрошња на ниском напону". Овај обрачун је сачињен и у складу са одредбом тачке 
XXII Одлуке о тарифном систему, којом је прописано да ако се у једном објекту који је 
прикључен на електроенергетску мрежу, електрична енергија преузима преко једног 
прикључка, тј. једног мјерног мјеста, а користи се за више намјена онда се такав 
крајњи купац сврстава у категорију потрошње и тарифну групу за ону намјену која има 
највећи тарифни став. Противна страна је као период за обрачун неовлаштене 
потрошње узела период од годину дана од дана утврђивања неовлаштене потрошње, 
а на основу одредби члана 90. Општих услова, иако подносилац захтјева плаћа 
утрошену електричну енергију по Уговору о снабдијевању од 29.01.2014. године, као 
крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинство''. 

Подносилац захтјева је у циљу промјене намјене потрошње електричне енергије, био 
дужан да, на основу одредбе члана 14. став 3. тачка ђ) Општих услова, противној 
страни поднесе захтјев за издавање нове електоренергетске саласности, што он није 
учинио. Подносиоца захтјева и у коментарима понавља наводе из захтјева да 
адвокатска дјелатност није привредна дјелатност, те да је он физичко лице које је 
адвокат по професији коју може обављати у стамбеном простору. Међутим, то уопште 
није спорно у погледу услова за обављање дјелатности, али то није релевантно за 
обрачун испоручене електричне енергије, будући да се намјена потрошње утврђује на 
основу наведених прописа из области енергетике. Наведеним одредбама Општих 
услова и Одлуке о тарифном систему се уређују начин утврђивања намјене потрошње 
електричне енергије и примјене тарифа приликом сачињавања обрачуна испоручене 
електричне енергије. У овом случају је неспорно утврђено да је електрична енергијa 
преко мјерног мјеста ЕД број 116618410, које је разврстано у категорију потрошње 
''домаћинство'', кориштена и за потребе простора који се користи за пословне намјене 
– обављање адвокатске дјелатности, односно електрична енергија није кориштена у 
складу са одобреном намјеном, због чега се нису могли прихватити наведени 
коментари. Уколико подносилац захтјева намјерава да задржи постојећу намјену 
потрошње електричне енергије, дужан je да противној страни поднесе захтјев за 
издавање нове електроенергетске сагласности, ради промјене намјене потрошње 
електричне енергије или раздвајања посебних мјерних мјеста према одговарајућој 
категорији потрошње, у складу са одредбом тачке 14. став 1. Општих услова. У 
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супротном, противна страна је овлашћена да ово мјерно мјесто разврста у 
одговарајућу категорију потрошње у складу са одредбом члана XXII Одлуке о 
тарифном систему за продају електричне енергије и кориштење дистрибутивне 
мреже.  

Што се тиче коментара подносиоца да се противи рјешавању спора у скраћеном 
поступку јер су наводи из закључка нетачни, а самим тим су паушални и наводи у 
нацрту рјешења, те тражи да Регулаторна комисија проведе редован поступак 
потребно је нагласити да је Регулаторна комисија, на основу закона, односно одредбе 
члана 27. став 1. Закона о електричној енергији, донијела Правилник о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби – у даљем тексту: Правилник (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 70/10 и 7/19), којима су уређене специфичности 
поступка рјешавања спорова пред Регулаторном комисијом. Одредбама 71. – 75. 
овога правилника прописана су правила и услови под којима се проводи скраћени 
поступак. У поступку рјешавања спорова пред Регулаторном комисијом се увијек 
појављују најмање двије странке, али су и у тим околностима утврђена правила за 
скраћени поступак, која нису на штету начела истине и начела законитости јер је у 
цјелости испоштовано начело саслушања странака. Наведеним одредбама странкама 
је омогућено да се изјасне о свим чињеницама и околностима важним за 
одлучивање, будући да су односи поводом испоруке електричне енергије трајни и сви 
докази које има дистрибутер доступни су крајњем купцу у смислу одредби члана 9. 
тачка ж, з, и, л. и м. Општих услова, те будући да је у скраћеном поступку омогућено 
коментарисање нацрта рјешења, закључака и изјашњења противне странке. Дакле, 
провођењем скраћеног поступка рјешавања спорова пред Регулаторном 
комисијом нису повријеђена начела управног поступка у смислу одредбе члана 
3. Закона о општем управном поступку, већ је доношење одлуке о провођењу 
скраћеног поступка у смислу одредбе члана 72. Правилника или одлуке о 
одржавању усмене расправе у поступку, у смислу одредбе члана 5. став 1. 
Правилника, питање управљања поступком, те се због свега наведеног не може 
прихватити наведени коментар. 

Подносилац у коментрима приговара и на ваљаност сачињеног Записника о 
утврђивању  неовлашћене потрошње од 05.03.2020. године, јер исти, како наводи, не 
садржи ни број,  ни печат надлежног органа, а потписи противне стране су нечитки. 
Наиме, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије је 
интерни документ који представља фактичко стање на мјерном мјесту, а који 
сачињавају овлашћени контролори, као радници противне стране. Записник о 
утврђивању неовлашћене потрошње од 05.03.2020. године је потписан од стране два 
овлашћена контролора противне стране, а обавезност стављања печата на записник 
којим се утврђује стање на лицу мјеста није прописана ни одребама члана 62.-67. 
Закона о општем управном поступку, јер се такви записници сачињавају на лицу 
мјеста. 
 
Имајући у виду напријед наведено чињенично стање и наведени правни основ, 
одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог 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, Регулаторна комисија је, тачком 2. 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. 

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). 
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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 

 


