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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-410-8/20/Р-169-62   
Датум: 18.02.2021. године                                                                
 
                                                                                
На основу одредби члана 32. став 2. тачка 4. Закона о електричној енергији 
("Службени гласник Републике Српске", број 68/20), члана 10. став 1. тачка 9. 
Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("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 
привредног друштва ''Casamassima'' д.о.о. Бања Лука, заступаног од стране 
Бориса Стојановића, адвоката из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном 
накнаде за неовлашћену потрошњу електричне енергије, Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 169. редовној сједници, одржаној 18.02.2021. 
године, у Требињу, донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. УСВАЈА СЕ захтјев за рјешавање спора привредног друштва ''Casamassima''  
д.о.о. Бања Лука од 15.10.2020. године, којим оспорава Рачун за неовлаштено 
утрошену електричну енергију број НФ-1006809-8479-14498 од 31.08.2020. 
године у износу од 13.698,61 КМ, за мјерно мјесто ЕД број 85040666, које се 
налази у улици Веселина Маслеше број 19Д у Бањој Луци, те се овај обрачун 
ставља ван снаге. 

2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука да на мјерном мјесту ЕД број 85040666 
сачини корекцију обрачуна електричне енергије за период од 20.08.2019. до 
20.08.2020. године, примјеном методе прорачуна према оствареној потрошњи 
електричне енергије на овом мјерном мјесту у периоду који је узет за 
корекцију обрачуна.   

3. 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 20.10.2020. године, захтјев за рјешавање 
спора привредног друштва ''Casamassima'' д.о.о. Бања Лука од 15.10.2020. године, 
заступаног од стране Бориса Стојановића, 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 
обрачуном накнаде за неовлашћену потрошњу електричне енергије. Подносилац 
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захтјева је приговорио на обрачун неовлаштене потрошње у износу од 13.698,61 
КМ који је противна страна обрачунала јер је контролом мјерног мјеста ЕД број 
85060666, у улици Веселина Маслеше број 19д у Бањој Луци, утврдила да је на 
једном струјном мјерном трансформатору попуштен шараф струјне гране, тако да 
струја није долазила до бројила. У захтјеву се даље наводи, да подносилац није 
предузимао никакве недозвољене радње на мјерном мјесту, а указано је и да је 
приликом контроле мјерног мјеста утврђено да су све пломбе и жигови 
неоштећени. Подносилац захтјева истиче да је мјерно мјесто постављено са 
вањске стране објекта на фасаду и за исправност истог је одговоран искључиво 
дистрибутер, због чега подносилац не може да сноси одговорност за утврђене 
неправилности. Такође је указано да подносилац захтјева није раније обавијештен 
о вршењу контроле мјерног мјеста, у складу са чланом 77. Општих услова за 
испоруку и снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник Републике 
Српске", број 90/12 и 81/19) - у даљем тексту: Општи услови, те да је његов 
представник био присутан само пред крај вршења контроле мјерног мјеста. Даље 
се наведени да обрачун неовлаштене потрошње није сачињен у складу са 
одредбама Општих услова. Имајући у виду наведено, подносилац захтјева 
предлаже да се сачињени обрачун неовлаштене потрошње стави ван снаге, те да 
му се надокнаде трошкови поступка који се састоје од трошкова заступања од 
стране адвоката у износу од 438,75 КМ. 

На захтјев Регулаторне комисије противна страна је, дана 19.01.2021. године, 
доставила тражено изјашњење, у коме је навела да је неовлаштена потрошња у 
износу од 13.698,61 КМ, обрачуната за мјерно мјесто подносиоца захтјева ЕД број 
85040666, које се налази у улици Веселина Маслеше број 19Д у Бањој Луци. 
Противна страна је навела да је неовлаштена потрошња утврђена контролом 
наведеног мјерног мјеста, дана 20.08.2020. године, којом приликом је утврђено да 
је на струјном мјерном трансформатору Л2 фазе попуштен шараф струјне гране, 
тако да није регистрована испоручена електрична енергија на тој фази, а што је 
забиљежено и на "Зера" уређају. Даље је наведено да је о утврђеном стању 
сачињен записник о утврђивању неовлаштене потрошње који је потписао и 
присутни представник подносиоца захтјева, а приликом контроле су сачињене и 
фотографије мјерног мјеста. Наведено је и да су увиђај извршили и службеници 
МУП Републике Српске. Како је противна страна указала, мјерно мјесто је 
лоцирано са спољне стране објекта, као и да је претходна контрола мјерног мјеста 
извршена 13.02.2019. године, када је извршена замјена бројила. У изјашњењу је 
појашњено на који начин је извршен обрачун неовлаштене потрошње, те је 
указано да је овај обрачун достављен подносицу захтјева, дана 31.08.2020. године. 
Такође, наведено је да је подносилац захтјева поднио приговор на обрачун 
неовлаштене потрошње, а на који су му, дана 16.09.2020. године и 20.10.2020. 
године, достављени одговори у којима је указано на неоснованост приговора. 

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 168. редовној сједници, одржаној 
28.01.2021. 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. Такође, 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 странке нису доставиле 
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коментаре на закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку и нацрт 
рјешења. 

Приликом рјешавања овог спора размотрени су сљедећи документи: Захтјев за 
рјешавање спора од 15.10.2020. године, Пуномоћ од 06.10.2020. године, 
Изјашњење на захтјев подносиоца број 5933/20 од 12.01.2021. године и број 
8392/20 од 31.12.2021. године, Рјешење о сталној електроенергетској сагласности 
број 9068/2008-101 од 12.01.2009. године, Уговор о снабдијевању од 18.06.2014. 
године, Налог за рада број 13686/1348354 од 13.02.2019. године, Записник о 
контроли мјерног мјеста број 001/01107 од 13.02.2020 године, Записник о замјени 
бројила и пломбирања мјерног мјеста број 001/47851 од 13.02.2019. године, Налог 
за рад број 1422035 од 20.08.2020. године, Записник о контроли мјерног мјеста 
број 001/08128 од 20.08.2020. године, Записник о утврђивању неовлаштене 
потрошње електричне енергије број 001/01754 од 20.08.2020. године, Доставу 
обрачуна о неовлаштено преузетој електричној енергији број 8392/20 АП/ДБ од 
31.08.2020. године, Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергији  НФ-
1006809-8479-14498 од 25.09.2020. године, Детаљни подаци о записнику и 
обрачунским параметрима неовлаштене потрошње од 31.08.2020. године, Жалбу 
на допис број 42/20 од 09.09.2020. године, Одговор број 8392/20 АП/МС од 
16.09.2020. године, Приговор на обавјештење о искључењу од 14.10.2020. године, 
Захтјев за доставу података од 15.10.2020. године, Одговор број 10075/20 АП/ДСК 
од 20.10.2020. године, Финансијску картицу наплатни број 1006809, Енергетску 
картицу ЕД број 85040666 (наплатни број 1006809) и копије фотографије мјерног 
мјеста. 

 Подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране регистрован као 
крајњи купац у категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'' 
на мјерном мјесту ЕД број 85040666, које се налази у улици Веселина 
Маслеше број 19Д у Бањој Луци; 

 Дана 13.02.2019. године, извршена је замјена бројила на мјерном мјесту ЕД 
број 85040666, када је умјесто бројила број 9758, постављено бројило број 
11695, што је констатовано Записником о замјени бројила и пломбирању 
мјерног мјеста број 001/47851 од 13.02.2019. године; 

 На основу налога за рад број 1422035 противна страна је, дана 20.08.2020. 
године, извршила контролу мјерног мјеста ЕД број 85040666, те сачила 
Записник о контроли мјерног мјеста број 001/08128 од 20.08.2020. године и 
Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 
001/01754 од 20.08.2020. године, које је поред овлаштених лица противне 
стране потписао и представник подносиоца захтјева; 

 Записником о утврђивању неовлаштене потрошње број 001/01754 је 
констатовано да су дистрибутивне пломбе и жигови на бројилу затечени 
неоштећени, док је Записником о контроли мјерног мјеста број 001/08128, 
констовано да су струјни мјерни трансформатори били пломбиран и 
заштићени плексигласом; 

 Противна страна је, дана 31.08.2020. године, сачинила обрачун 
неовлаштене потрошње за период од годину дана од дана утврђивања 
неовлаштене потрошње о чему је подносиоцу захтјева исти дан доставила 
Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-1006809-8479-
14498 од 31.02.2020. године у износу од 13.698,61 КМ;  

 Подносилац захтјева је противној страни доставио приговор на обрачун 
неовлаштене потрошње, а противна страна је подносиоцу захтјева, 
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доставила одговор на приговор у коме му је указано да се његов приговор не 
може прихватити и да се може обратити Регулаторној комисији; 

 Мјерном мјесту подносиоца захтјева ЕД број 85040666, није вршена 
обустава испоруке електричне енергије; 

 Подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу 
неовлаштене потрошње. 

Из достављене документације је утврђено да је противна страна, дана 20.08.2020. 
године, обавила контролу мјерног мјеста ЕД број 85040666, које се налази у улици 
Веселина Маслеше број 19Д у Бањој Луци, а на коме је као крајњи купац у 
категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'' регистрован 
подносилац захтјева. Приликом ове контроле мјерног мјеста противна страна је 
утврдила да је на струјном мјерном трансформатору Л2 фазе „попуштен шараф“ 
струјне гране, тако да због слабог контакта бројило није регистровало испоручену 
електричну енергију преко те фазе. О утврђеном стању мјерног мјеста и обављеној 
контроли сачињени су Записник о контроли мјерног мјеста број 001/08128 од 
20.08.2020. године и Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне 
енергије број 001/01754 од 20.08.2020. године. Поред тога, наведеним 
записницима је констатовано да су постављене дистрибутивне пломбе и жигови на 
бројилу број 11695 и исти су затечени неоштећени, а Записником контроли мјерног 
мјеста број 001/08128 је констатовано да су струјни мјерни трансформатори били 
пломбирани и то пломбама 088574 и 088573, а након контроле мјеста мјеста на 
плесиглас преко струјних мјерних трансформатора су постављене нове четири 
пломбе, што је такође констатовано овим записником. Противна страна је 
констатовала да су носачи плексигласа били савијани због чега је извела закључак 
да је било неовлаштеног приступа и да се ради о неовлаштеној потрошњи 
електричне енергије. Записник о контроли мјерног мјеста број 001/08128 од 
20.08.2020. године и Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне 
енергије број 001/01754 од 20.08.2020. године је, поред овлаштених лица противне 
стране, без датих примједби потписао и представник подносиоца захтјева. Након 
обављене контроле мјерног мјеста противна страна је погрешно извела закључак 
да се у овом случају ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1. тачка б) 
Општих услова, односно онемогућавању правилног регистровања преузете 
електричне енергије и снаге, па је сачинила обрачун неовлаштене потрошње и о 
томе подносиоцу захтјева доставила Рачун за неовлаштено утрошену електричну 
енергију број НФ-1006809-8479-14498 од 31.08.2020. године у износу од 13.698,61 
КМ. 

Наиме, из достављене документације се није могло са сигурношћу утврдити 
постојање неовлашћене потрошње, посебно имајући у виду чињенице да су 
дистрибутивне пломбе и заштитни жигови на бројилу били неоштећени. Поред 
тога, на основу Записника о контроли мјерног мјеста број 001/08128 од 20.08.2020. 
године је утврђено да су струјни мјерни трансформатори били заштићени 
плексигласом, који је такође био пломбиран са двије пломбе и то пломбама број 
088573 и број 088574, а у циљу онемогућавања неовлаштеног приступа мјерном 
уређају, односно струјним мјерним трансформаторима. Одредбом члана 74. став 
2. Општих услова прописано да мјерни уређаји, а што укључује и струјне мјерне 
трансформаторе, морају бити пломбирани од стране дистрибутера. Дакле, 
дистрибутер је искључиво одговоран за исправно пломбирање мјерних уређаја, 
као и за одржавање истих у складу са одредбом члана 75. Општих услова. 
Основна функција пломби и жигова на мјерном уређају и струјним мјерним 
трансформаторима је управо заштита од неовлаштеног приступа. Због тога, се у 
овом случају није могао прихватити закључак противне стране да се у овом случају 
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радило о неовлашћеној потрошњи, имајући у виду чињеницу да су пломбе и 
жигови на мјерној гарнитури били неоштећени, а што је потврђено наведеним 
записницима. Из копија достављених фотографија мјерног мјеста, такође се није 
могло утврдити да је било неовлашћеног дјеловања на струјне мјерне 
трансформаторе, како то тврди противна страна. Поред тога, из достављене 
документације и наведених фотографије се може закључити да је мјерни уређај 
подносиоца захтјева лоциран са вањске стране објекта и смјештен у мјерно 
разводном ормару. Приступ наведеном ормару може имати само дистрибутер у 
циљу очитања и одржавања мјерног уређаја, тако да није јасно на који начин је 
било могуће приступити у унутрашњост овог ормара без дистрибутера. 
Записницима о контроли мјерног мјеста и утврђивању неовлаштене потрошње се 
уопште не констатује да је било евентуалног оштећена овог ормара у циљу 
неовлаштеног приступа у његову унутрашњост. Противна страна није доказала да 
је вршено неовлашћено дјеловање на мјерну гарнитуру, нити је доказала на који 
начин се могло неовлашћено дјеловати, када су пломбе и жигови на мјерном 
мјесту били неоштећени. Због свега напријед наведеног, у овом случају се није са 
сигурношћу могло закључити да се ради о неовлаштеној потрошњи електричне 
енергије, па није било основа ни за сачињавање обрачуна неовлаштене потрошње 
електричне енергије. Имајући у виду напријед наведено чињенично стање и 
наведени правни основ, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 

Иако се у овом случају није могло утврдити постојање неовлаштене потрошње, 
утврђено је да испоручена електрична енергија није мјерена преко једне фазе. 
Наведено стање је записнички констатовано, а записнике је без изнијетих 
примједби потписао и представник подносиоца захтјева, па се нису могли 
прихватити наводи подносиоца захтјева у погледу присуства представника 
подносиоца захтјева контроли мјерног мјеста. Истина, противна страна је утврдила 
да испоручена електрична енергија није мјерена на једној фази бројила. Међутим, 
пошто су пломбе и жигови на мјерној гарнитури били неоштећени, постојање 
дјеломичног мјерења је основ за корекцију обрачуна утрошене електричне 
енергије у смислу одредбе члана 79. став 2. Општих услова. Овом одредбом је 
прописано да, уколико се баждарењем утврди да је мјерни уређај имао грешку два 
пута већу од класе тачности или због квара извјесно вријеме није мјерио 
електричну енергију и снагу, односно да је мјерење електричне енергије било 
дјелимично, испоручена електрична енергија, односно снага се утврђује 
прорачуном ако је могуће или процјеном. Имајући у виду чињеницу да електрична 
енергија није мјерена преко једне фазе, односно да је мјерење било дјелимично, у 
овом случају је било потребно сачинити корекцију обрачуна електричне енергије 
примјеном методе прорачуна, у односу на остварену потрошњу електричне 
енергије на мјерном мјесту ЕД број 85040666. Како није утврђено када је настала 
грешка у мјерењу електричне енергије и како је претходна контрола мјерног мјеста 
обављена 13.02.2019. године, корекцију обрачуна је потребно извршити за период 
од годину дана, односно од 20.08.2019. године до 20.08.2020. године, када је 
отклоњена грешка у мјерењу електричне енергије, а на основу одредбе члана 79. 
став 7. Општих услова. Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, 
одлучено је као у тачки 2. диспозитива овог рјешења. 

Што се тиче захтјева за накнаду трошкова поступка који се састоје од трошкова 
заступања од стране адвоката, потребно је указати да је овај спор рјешаван у 
скраћеном поступку и није било потребе за непосредним извођењем доказа, већ је 
било потребно само доставити захтјев Регулаторној комисији, која је размотрила 
захтјев и од противне стране прибавила сву релевантну документацију за 
одлучивање у овом случају. Зато се није могао усвојити захтјев подносиоца 
захтјева за накнаду трошкова правног заступања у износу од 438,75 КМ,  јер ови 
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трошкови нису били ни нужни ни оправдани, у смислу одредби члана 103. став 1. и 
3. Закона о општем управном поступку. Ставом 1. овог члана закона прописано је 
да свака странка по правилу сноси своје трошкове у поступку, укључујући и 
трошкове правног заступања, док је одредбом става 3. истог члана закона 
прописано да се трошкови правног заступања надокнађују само у случајевима 
када је такво заступање било нужно и оправдано. Имајући у виду наведено, те 
чињеницу да наведени трошкови у овом случају нису били нужни и оправдани, 
Регулаторна комисија је тачком 3. диспозитива овог рјешења, одлучила да свака 
странка сноси своје трошкове, а на основу члана 103. став 1. и 3. 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). 

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 овог рјешења.        

 

                                                                                                                                                                                                         
Предсједник 

 
Владислав Владичић 


