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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-134-8/21/Р-3-221   
Датум:  08.06.2021. године                                                      
 
   

На основу одредби члана 32. став 2. алинеја 3. и члана 33. став 5. Закона о електричној 
енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 68/20), 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 и 7/19), 
у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Агенције за развој предузећа Еда из 
Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном неовлаштене потрошње 
електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 3. 
редовној сједници, одржаној 08.06.2021. године, у Требињу, донијела је 
 

  РЈЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ захтјев Агенције за развој предузећа Еда из Бање Луке од 15.02.2021. 
године, којим оспорава рачуне како слијеи: 

- Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-100328190-8667-
14691 од 21.12.2020. године у износу од 937,58 КМ, за мјерно мјесто ЕДБ 
100328190 и  

- Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-100328000-8668-
14692 од 21.12.2020. године у износу од 983,50 КМ, за мјерно мјесто ЕДБ 
100328000, која се налазе у објекту у улици Ђуре Јакшића број 11, у Бањој Луци,  

као неосноване, те је подносилац захтјева дужан платити износ од 937,58 КМ и износ 
од 983,50 КМ, Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' 
а.д. Бања Лука. 
 

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 15.02.2021. године, захтјев за рјешавање спора Агенције за 
развој предузећа Еда 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 неовлаштену 
потрошњу на мјерним мјестима ЕД број 100328190 и ЕД број 100328000, која се налазе 
у објекту на адреси Ђуре Јакшића број 11 у Бањалуци. У захтјеву је истакнуто да је 
противна страна сачинила обрачун неовлаштене потрошње, јер је утврђено да се 
преко наведених мјерних мјеста електрична енергија трошила за потребе Агенције за 
развој предузећа Еда, која пословну дјелатност обавља у објекту крајњег купца 
Вуковић Јеленка који је регистрован у категорији потрошње "Домаћинство". 
Подносилац захтјева је указао да се пословна дјелатност Агенције, у складу са 
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прописима, може регистровати и обављати у објекту који је регистрован као 
домаћинство, због чега сматра да је обрачун неовлаштене потрошње неоснован. 

Противна страна је, на захтјев Регулаторне комисије, дана 19.04.2021. године, 
доставила изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је навела да је на мјерним 
мјестима ЕД број 100328000 и ЕД број 100328190, која се налазе у објекту на адреси 
Ђуре Јакшића број 11, као крајњи купац у категорији потрошње "домаћинство" 
регистрован Вуковић Јеленко. Противна страна је истакла да је 15.12.2020. године 
извршена контрола ових мјерних мјеста, којом приликом је утврђено да се преко 
наведених мјерних мјеста електричном енергијом снабдијева Агенција за развој 
предузећа Еда. Како је утврђено да се ради 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, сачињени су обрачуни неовлаштене потрошње на овим мјерним мјестима, за 
период од годину дана, који су достављени регистрованом крајњем купцу. У 
изјашњењу је даље наведено да подносилац није измирио спорна дуговања, али да 
неће вршити обуставу испоруке електричне енергије до окончања спора пред 
Регулаторном комисијом. 

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 1. (првој) редовној сједници, одржаној 20.05.2021. 
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 коментаре на закључак и нацрт рјешења.  

У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедеће документе: Захтјев 
подносица од 15.02.2021. године, Изјашњење противне стране број 2303/21 од 
13.04.2021. године, Пријаву обрачунског бројила за домаћинство број 1214 од 
24.07.2007. године, Уговор о снабдијевању број 100328000 од 25.04.2014. године, 
Налог за рад број 5131490 од 15.12.2020. године, Записник о контроли мјерног мјеста 
са директним мјерењем потрошње број 001/98632 од 15.12.2020. године, Записник о 
замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 001/79379 од 15.12.2020. године, 
Налог за рад број 5131491 од 15.12.2020. године, Записник о утврђивању неовлаштене 
потрошње електричне енергије број 001/13785  од 15.12.2020. године, Записник о 
утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/13784 од 
15.12.2020. године, Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-
100328190-8667-14691 од 21.12.2020. године у износу од 937,58 КМ, за мјерно мјесто 
ЕДБ 100328190 и Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-
100328000-8668-14692 од 21.12.2020. године у износу од 983,50 КМ, за мјерно мјесто 
ЕДБ 100328000, Доставу обрачуна о неовлаштено преузетој електричној енергији број 
12311/20 од 21.12.2020. године, Приговор на обрачуне од 13.01.2021. године, Одговор 
на приговор број 12311/20 од 20.01.2021. године, Енергетске картице ЕД број 
100328190 и ЕД број 100328000, Финансијске картице ЕД број 100328190 и ЕД број 
100328000 и копије фотографија мјерног мјеста и објекта. 

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у 
приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице:  
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 на мјерним мјестима ЕД број 100328000 и ЕД број 100328190, као крајњи купац 
у категорији потрошње ''домаћинство'', у објекту у Улици Ђуре Јакшића број 11 
у Бањој Луци, у евиденцијама противне стране регистрован је Вуковић Јеленко; 

 Крајњи купац је, дана 25.04.2014. године, са противном страном закључио 
уговор о снабдијевању електричном енергијом за мјерно мјесто ЕД број 
100328000 и ЕД број 100328190; 

 Дана 15.12.2020. године, противна страна је обавила контролу на мјерним 
мјестима ЕД број 100328000 и ЕД број 100328190 и замјену бројила на овим 
мјерним мјестима, што је записнички констатовано; 

 Контролом на мјерним мјестима ЕД број 100328000 и ЕД број 100328190 је 
утврђено да се преко ових мјерних мјеста напаја Агенција за развој предузећа 
Еда, односно да се електрична енергија троши за намјене категорије потрошње 
''остала потрошња на ниском напону''; 

 Противна страна је дана 21.12.2020. године сачинила обрачуне неовлаштене 
потрошње на мјерним мјестима ЕД број 100328000 и ЕД број 100328190 , које је 
доставила регистрованом крајњем купцу, Вуковић Јеленку; 

 подносилац није измирио спорна дуговања која су фактурисана на основу 
неовлаштене потрошње;  

 противна страна није обуставила испоруку електричне енергије у објекту до 
окончања спора пред Регулаторном комисијом. 

На основу изведених доказа, а посебно енергетске и финансијске картице и уговора о 
снабдијевању од 25.04.2014. године је утврђено да је на мјерном мјесту ЕД број 
100328000 и ЕД број 100328190, у објекту у Улици Ђуре Јакшића број 11 у Бањој Луци, 
као крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинство'', у евиденцијама противне 
стране евидентиран Вуковић Јеленко. На основу Налога за рад број 5131491 од 
15.12.2020. године и Записника о утврђивању неовлаштене потрошње електричне 
енергије број 001/13784  и број 001/13785  од 15.12.2020. године утврђено је да је 
противна страна дана 15.12.2020. године, извршила контролу на мјерним мјестима ЕД 
број 100328000 и ЕД број 100328190, којом приликом је утврђено да се преко ових 
мјерних мјеста напаја Агенција за развој предузећа Еда, односно да се електрична 
енергија троши и за намјену категорије потрошње ''остала потрошња на ниском 
напону''.  

Имајући у виду стање које је утврђено контролом мјерних мјеста ЕД број 100328000 и 
ЕД број 100328190, противна страна је правилно закључила да се у овом случају 
радило о неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1. тачка д) Општих услова, којим је 
прописано да се под неовлаштеном потрошњом сматра и када крајњи купац троши 
електричну енергију за категорију потрошње која му није одобрена 
електроенергетском сагласношћу. У овом случају утврђено је да се у објекту у Улици 
Ђуре Јакшића број 11 у Бањој Луци електрична енергија троши за друге намјене, 
противно рјешењу о издатој електроенергетској сагласности, односно за потребе 
обављања дјелатности Агенције за развој предузећа Еда. С обзиром да је утврђено 
постојање неовлаштене потрошње, противна страна је, на основу одредбе члана 5. 
тачка в) и 92. став 5. Општих услова, сачинила обрачун неовлаштене потрошње о чему 
је крајњем купцу достављен Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију 
број НФ-100328190-8667-14691 од 21.12.2020. године у износу од 937,58 КМ, за мјерно 
мјесто ЕДБ 100328190 и Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број 
НФ-100328000-8668-14692 од 21.12.2020. године у износу од 983,50 КМ, за мјерно 
мјесто ЕДБ 100328000.  
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Што се тиче начина на који је извршен обрачун неовлаштене потрошње, утврђено је 
да је исти правилно сачињен, односно да је сачињен у складу са одредбама Општих 
услова. Наиме, утврђено је да је обрачун неовлаштене потрошње сачињен примјеном 
одредбе 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" - 2. тарифна група. Овај обрачун је 
сачињен и у складу са одредбом тачке XXII 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, 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. 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.  

Имајући у виду напријед наведено чињенично стање и наведени правни основ, 
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

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 

 


