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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-409-10/20/Р-169-61    
Датум: 18.02.2021. године 
  
   

На основу члана 32. став 2. тачка 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник 
Републике Српске", број 68/20), 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 72. 
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 Петковић Синише и Божић Петковић Јелене из Бање Луке, против Мјешовитог 
холдинга ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, у вези са 
оспоравањем обрачуна неовлаштено утрошене 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. ОДБИЈА СЕ захтјев Петковић Синише и Божић Петковић Јелене из Бање Луке, 
за рјешавање спора од 19.10.2020. и 30.10.2020. године, којим се оспорава 
Рачун за неовлаштену потрошњу број НФ-104251730-8089-14075 од 31.01.2020. 
године у износу од 290,66 КМ, за мјерно мјесто ЕД број 104251730 у улици 
Франа Супила 31Е у Бањој Луци, као неоснован, па су Петковић Синишa и 
Божић Петковић Јелена дужни платити износ од 290,66 КМ, Мјешовитом 
холдингу ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 20.10.2020. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је поднесак Петковић Синише и Божић 
Петковић Јелене из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), као и допуну 
овог поднеска од 30.10.2020. године, у коме је приговорeно на обрачун неовлаштене 
потрошње, издат од стране привредног друштвоа МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна). У поднеску је 
приговорено да је противна страна обрачунала неовлаштену потрошњу, јер је на 
мјерном мјесту ЕД број 104251730 у улици Франа Супила 31Е у Бањој Луци, које је 
разврстано у категорију потрошње "домаћинство", електрична енергија коришћена за 
обављање услуге смјештаја „стан на дан“. Подносилац захтјева сматра да је обрачун 
у износу од 290,66 КМ неоснован. Уз захтјев је приложена расположива 
документација.  

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-409-4/20 
од 04.11.2020. године, затражено изјашњење о захтјеву и достављање расположиве 
документације. У изјашњењу противне стране, које је запримљено у Регулаторној 
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комисији, дана 24.12.2020. године, је потврђено да су на овом мјерном мјесту, као 
крајњи купаци електричне енергије регистровани Петковић Синише и Божић Петковић 
Јелена из Бање Луке, у категорији потрошње „домаћинство“, те је детаљно 
образложено да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева, дана 17.01.2020. године 
утврђено постојање неовлашћене потрошње електричне енергије у виду коришћења 
електричне енергије у намјени која није одобрена електроенергетском сагласношћу, у 
смислу 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). Такође је образложен период, структура и 
правни основ за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије. Противна 
страна је поступила по приговору подносиоца захтјева на рачун за неовлашћено 
утрошену електричну енергију и доставила одговор у писаној форми, са 
образложењем због чега се није могао уважити његов приговор. 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 167. редовној сједници, одржаној 26.01.2021. године, 
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 странке нису 
достављале коментаре на ове акте. 

Извршен је увид у сву достављену документацију и то: Захтјев подносиоца од 
19.10.2020. и 30.10.2020. године; Изјашњење противне стране број 1191/20 од 
10.12.2020. и број 5932/20 од 22.12.2020. године; Налог за рад број 77110/5681149 од 
17.01.2020. године; Записник о контроли мјерног мјеста број 001/83695 од 17.01.2020. 
године; Записник о замјени бројила број 001/48824 од 17.01.2020. године; Записник о 
утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број 001/07881 од 
17.01.2020. године; Акт о достави обрачуна о неовлашћено преузетој електричној 
енергији број 1191/20 од 04.02.2020. године; Рачун за неовлашћено утрошену 
електричну енергију број НФ-104251730-8089-14075 од 31.01.2020. године; Приговор 
од 07.02.2020. године; Одговор на приговор број 1191/20 од 23.09.2020. године; 
Потврду број РАФЛ-185/19 од 28.05.2019. године; Уговор о јавном снабдијевању 
електричном енергијом број 20/19 од 10.12.2019. године; Финансијску и енергетску 
картицу за мјерно мјесто ЕД број 104251730; Уговор број 05/2004 од 03.09.2004. 
године и Уговор о купопродаји стана број ОПУ-846/2019 од 25.04.2019. 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: 

- Петковић Синиша и Божић Петковић Јелена из Бање Луке су у евиденцијама 
противне стране регистровани као крајњи купци електричне енергије на мјерном 
мјесту ЕД број 104251730 у улици Франа Супила 31Е у Бањој Луци, у категорији 

потрошње "домаћинство'' - 2. тарифна група; 

- Дана 17.01.2020. године, овлашћени радници противне стране извршили су 
контролу мјерног мјеста ЕД број 104251730 и том приликом записнички 
констатовали да се преко овога мјерног мјеста у категорији потрошње 
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„домаћинство“ електрична енергија користи за потребе „Делта апартмана“, 
односно елекрична енергија је коришћена у намјени која није одобрена 
електроенергетском сагласношћу; 

- Противна страна је сачинила обрачун неовлашћене потрошње, за период од 
01.05.2019. до 17.01.2020. године у износу од 290,66 КМ, јер је електрична 
енергија коришћена у намјени која није одобрена издатом електроенергетском 
сагласности, те је обрачун доставила подносиоцу захтјева; 

- Подносилац захтјева је на овај обрачун неовлашћене потрошње поднио 
приговор противној страни, а противна страна је подносиоцу доставила 
образложени одговор, у којем је констатовано да је поднесени приговор 
неоснован. 

На основу изведених доказа, а посебно енергетске и финансијске картице, уговора о 
јавном снабдијевању електичном енергијом од 10.12.2019. године утврђено је да су, 
као крајњи купци електричне енергије, код противне стране евидентирани Петковић 
Синиша и Божић Петковић Јелена из Бање Луке, на мјерном мјесту ЕД број 104251730 
у улици Франа Супила 31Е у Бањој Луци, у категорији потрошње "домаћинство'' - 2. 
тарифна група.  

Овлаштени радници противне стране су, дана 17.01.2020. године, извршили контролу 
мјерног мјеста и том приликом записнички констатовали да се преко овога мјерног 
мјеста, које је сврстано у категорију потрошње „домаћинство“ електрична енергија 
користила за потребе „Делта Апартмана“, односно коришћена је за обављање 
угоститељске дјелатности пружања услуга смјештаја, исхране и пића у апартманима. 
Ова чињеница је неспорно утврђена на основу Налога за рад број 77110/5681149 од 
17.01.2020. године, Записника о контроли мјерног мјеста број 001/83695 од 17.01.2020. 
године, Записника о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број 
001/07881 од 17.01.2020. године, признања подносиоца у захтјеву и поднеску од 
07.02.2020. године, те изјашњења противне стране. На основу Потврде АПИФ-а број 
РАФЛ-185/19 од 28.05.2019. године је такође несумњиво утврђено да је Петковић 
Синиша уписан под бројем 559 у Регистар лица која пружају угоститељске услуге на 
селу, услуге смјештаја, исхране и пића у апартманима, кућама за одмор, собама за 
изнајмљивање, те да је Петковић Синиша закључио уговор број 0212/19 од 28.05.2019. 
године са туристичком агенцијом „Е-agency“ Љубинке Остојић, као самосталним 
предзетником. С обзиром да је ово мјерно мјесто било сврстано у категорију 
потрошње „домаћинство“, а да је електрична енергија коришћена за потребе 
угоститељске дјелатности, то је несумњиво утврђено да је електрична енергија 
коришћена за намјену која није одобрена електроенергетском сагласношћу, што значи 
да је електрична енергија преко овога мјерног мјеста неовлашћено коришћена у 
смислу 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).  

Противна страна је период неовлаштене потрошње, који се користио за обрачун, 
утврдила у трајању до 01.05.2019. до 17.01.2020. године, на основу одредби члана  
члана 90. Општих услова. Обрачун неовлаштене потрошње је правилно сачињен, 
односно сачињен је у складу са одредбом члана 91. став 5. Општих услова, којом је 
прописано да се за случај неовлаштене потрошње из члана 89. став 1. тачка д) 
Општих услова, обрачун врши на начин да се на измјерене количине и обрачунску 
снагу примијене 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". 
Такође треба истаћи да је овај обрачун сачињен и у складу са одредбом тачке XXII 
Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије и коришћење 
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дистрибутивне мреже ("Службени гласник Републике Српске", број 61/16), којим 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.  

Имајући у виду утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је 
да је захтјев подносиоца, којим оспорава обрачун неовлаштено преузете електричне 
енергије у износу од 290,66 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, 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 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). 

 

Правна поука:                            
 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се 
покренути управни спор подношењем тужбе Окружнoм суду у 
Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.        

 

         Предсједник 

 

 Владислав Владичић 

                                                                                                  


