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 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-260-8/21/Р-5-242  
Датум: 16.06.2021. године                                                                       
 
 
На основу одредби члана 32. став 2. тачка 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 
("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 
Милоша Дудуковић из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, вези са обрачуном утрошене 
електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 5. 
редовној сједници, одржаној 16.06.2021. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
  
ОДБИЈА СЕ захтјев Милоша Дудуковић из Бање Луке од 22.03.2021. године којим 
оспорава обрачун електричне енергије у износу од 736,91 КМ, на мјерном мјесту 
ЕД број 103541820у, које се налази на адреси Саве Текелије број 6, Град Бања 
Лука, као неоснован.  
 

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 29.03.2021. године, захтјев за рјешавање 
спора Милоша Дудуковића из Бање Луке од 22.03.2021. године (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 утрошене електричне енергије. Подносилац захтјева је приговорио на 
обрачун електричне енергије на његовом мјерном мјесту ЕД број 103541820, који је 
сачињен након контроле мјерног мјеста 27.10.2021. године, а због кориштења 
електричне енергије за пословне намјене. У захтјеву се истиче да је контрола 
мјерног мјеста обављена на захтјев подносиоца и да су радници противне стране 
изашли на лице мјеста ради пломбирања мјерног уређаја. Подносилац захтјева 
наводи да је његова фирма регистрована прије годину дана, али да није обављала 
дјелатност, те да су опрема и средстава за рад унесени у пословни простор тек 
22.10.2020. године, када је прибављена и употребна дозвола. Такође, подносилац 
је навео да му није уручена копија записника о обављеној контроли мјерног мјеста, 
те претпоставља да је на основу истакнуте фирме на пословном простору 
закључено да се у објекту обавља пословна дјелатност. У захтјеву је наведено да 
противна страна треба да сноси трошкове овог поступка уколико их буде било. 
Подносилац захтјева је истакао да је спреман да плати потрошњу електричне 
енергије по тарифама које се примјењују за пословне субјекте и то од 22.10.2020. 
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године када је у објекту постављена опрема, те да је противној страни поднио 
захтјев за промјену намјене потрошње електричне енергије. 

Дана 11.05.2020. године, Регулаторна комисија је примила изјашњење противне 
стране о захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је, дана 27.01.2021. године, 
приликом контроле мјерног мјеста подносиоца захтјева ЕД број 103541820 у улици 
Саве Текелије број 6 у Бањој Луци, утврђено да подносилац преко наведеног 
мјерног мјеста, које је разврстано у категорију потрошње "домаћинство", користи 
електричну енергију за пословне намјене. Противна страна истиче да је након 
контроле сачињен Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне 
енергије број 001/10151 од 27.01.2021. године, те је сачињен обрачун неовлаштене 
потрошње на начин да су на измјерену количину електричне енергије примијењени 
тарифни ставови који одговарају намјени потрошње електричне енергије. У 
изјашњењу је наведено да је подносилац захтјева, на основу одредбе члана 14. 
став 3. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом 
("Службени гласник Републике Српске", број 90/12 и 81/19) - у даљем тексту: 
Општи услови, био дужан да поднесе захтјев за издавање нове електроенергетске 
сагласности због промјене намјене потрошње електричне енергије. Противна 
страна истиче да подносилац захтјева није измирио спорно дуговање за 
електричну енергију, те да се до окончања спора пред Регулаторном комисијом 
неће вршити обустава испоруке електричне енергије због овог дуговања. 

Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на 
основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети 
праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и 
извођења доказа, а на основу одредбе члана 33. став 5. Закона о електричној 
енергији, те је, на 2. редовној сједници, одржаној 27.05.2021. 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 од дана пријема доставе коментаре на 
наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије 
објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са 
могућношћу подношења коментара. Странке у остављеном року нису доставиле 
коментаре на закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку и нацрт рјешења. 

У поступку рјешавања овог спора размотрена је сљедећа документација: Захтјев 
за рјешавање спора 22.03.2021. године, Изјашњење противне стране број 4330/21 
од 04.05.2021. године, Пријава обрачунског бројила за домаћинства број 2441 од 
17.08.1995. године, Уговор о снабдијевању од 26.01.2016. године, Записник о 
стручном налазу број 520-1440/20 од 22.10.2020. године, Записник о контроли 
мјерног мјеста са директним мјерењем потрошње број 001/100953 од 20.11.2020. 
године, Налог за рад број 91147/5839201 од 27.01.2021. године, Записник о 
утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број 001/10151 од 
27.01.2021. године, Записник о контроли мјерног мјеста са директним мјерењем 
потрошње број 001/102366 од 27.01.2021. године, Достава обрачуна о 
неовлаштено преузетој електричној енергији број 1081/21 од 29.01.2021. године, 
Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију број НФ-103541820-8742-
14783 од 29.01.2021. године, Приговор на обрачун од 12.02.2021. године, Одговор 
на приговор 1081/21 СМ/АП од 17.02.2021. године, те Енергетска картица ЕД број 
103541820 и Финансијска картица ЕД број 103541820. 

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након 
извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој 
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међусобној повезаности, као и на основу резултата цјелокупног поступка, утврђене 
су сљедеће одлучне чињенице: 

 Подносилац захтјева је, у евиденцијама противне стране, евидентиран као 
крајњи купац у категорији потрошње "домаћинство" 1. тарифна група, на 
мјерном мјесту ЕД број 103541820, у објекту на адреси Саве Текелије број 6, 
Град Бања Лука; 

 Подносилац захтјева је са противном страном, дана 26.01.2016. године, 
закључио Уговор о снабдијевању за мјерно мјесто ЕД број 103541820; 

 Дана 27.01.2021. године, на основу Налога за рад број 91147/5839201 од 
27.01.2021. године, извршена је контрола мјерног мјеста ЕД број 103541820, 
којом је утврђено да се преко овог мјерног мјеста електричном енергијом 
напаја простор који користи послoвни субјект CNC Processing, а што је 
констатовано Записником о утврђивању неовлашћене потрошње електричне 
енергије број 001/10151 од 27.01.2021. године и Записником о контроли 
мјерног мјеста са директним мјерењем потрошње број 001/102366 од 
27.01.2021. године; 

 Дана 29.01.2021. године противна страна је сачинила Рачун за неовлаштено 
утрошену електричну енергију број НФ-103541820-8742-14783 од 29.01.2021. 
године у износу од 736,91 КМ, који је достављен подносиоцу захтјева актом 
"Достава обрачуна о неовлашћено преузетој електричној енергији" број 
1081/21 од 29.01.2021. године; 

 Подносилац захтјева je 16.02.2021. године противној страни поднио 
приговор на обрачун неовлаштене потрошње, на који му је противна страна 
дана 17.02.2021. године доставила одговор у којем му је указано да се његов 
приговор не може прихватити и да се може обратити Регулаторној комисији;    

 Подносилац захтјева није измирио дуг за електричну енергију који му је 
фактурисан 29.01.2021. године, а противна страна није вршила обуставу 
испоруке електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 103541820. 

На основу изведених доказа, утврђено је да је подносилац захтјева евидентиран 
код противне стране као крајњи купац, у категорији потрошње "домаћинство" 1. 
тарифна група, на мјерном мјесту ЕД број 103541820, у објекту на адреси Саве 
Текелије број 6, Град Бања Лука. Утврђено је и да је подносилац захтјева за ово 
мјерно мјесто са противном страном, дана 26.01.2016. године, закључио Уговор о 
снабдијевању из којег се може закључити да се ради о крајњем купцу из категорије 
потрошње  "домаћинство" 1. тарифна група, што је назначено и у енергетској и 
финансијској картици за мјерно мјесто ЕД број 103541820. 

Дана 27.01.2021. године овлаштени радници противне стране су, на основу Налога 
за рад број 91147/5839201 од 27.01.2021. године, извршили контролу мјерног 
мјеста ЕД број 103541820, којом приликом је утврђено да се преко овог мјерног 
мјеста електричном енергијом напаја простор, који користи послoвни субјект CNC 
Processing, односно да се електрична енергија користи за пословне намјене, а не 
за потребе домаћинства. Затечено стање приликом контроле мјерног мјеста је 
констатовано Записником о утврђивању неовлашћене потрошње електричне 
енергије број 001/10151 од 27.01.2021. године, као и Записником о контроли 
мјерног мјеста са директним мјерењем потрошње број 001/102366 од 27.01.2021. 
године. У самом Налогу за рад број 91147/5839201 од 27.01.2021. године је 
назначено да се ради о налогу за контролу мјерног мјеста, тако да су неосновани 
наводи подносиоца да се овај налог односи само на пломбирање бројила.  
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С обзиром да је наведено мјерно мјесто разврстано у категорију потрошње 
"домаћинство", а да је електрична енергија коришћена за пословне намјене, то је 
несумњиво утврђено да је електрична енергија коришћена за намјену која није 
одобрена електроенергетском сагласношћу. Такође, подносилац захтјева до 
27.01.2021. године није противној страни поднио захтјев за издавање нове 
електроенергетске сагласности због промјене намјене потрошње електричне 
енергије, иако је био обавезан да то уради, на основу одредбе члана 14. став 3. 
тачка ж) Општих услова.  

Имајући у виду утврђено стање приликом контроле мјерног мјеста противна страна 
је закључила да се ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1. тачка д) 
Општих услова, те сачинила Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију 
број НФ-103541820-8742-14783 од 29.01.2021. године, који је исти дан достављен 
подносиоцу захтјева. Обрачун неовлаштене потрошње је сачињен на начин да је 
за период од годину дана од контроле мјерног мјеста 27.10.2021. године, коригован 
обрачун електричне енергије тако 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" – 2. тарифна група. Наведени обрачун је сачињен за период од годину 
дана. Потребно је указати да је сам подносилац у свом захтјеву навео да је 
послoвни субјект CNC Processing регистрован од 15.01.2020. године на адреси 
Саве Текелије број 6, чиме је потврдио да је промијењена намјена потрошње 
електричне енергије, у периоду од годину дана прије контроле мјерног мјеста, а 
која је обављена 27.01.2021. године.  

Треба истаћи, да је Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-
103541820-8742-14783 од 29.01.2021. године сачињен на основу одредбе члана 
89. став 1. тачка д) Општих услова. Међутим, нови Закон о електричној енергији 
("Службени гласник Републике Српске", број 68/20), који се почео примјењивати од 
01.01.2021. године, одредбом члана 84. овог закона није сврстао у неовлашћену 
потрошњу, коришћење електричне енергије за намјену која није одобрена 
електроенергетском сагласношћу. Међутим, иако се према новом закону овакав 
вид коришћења електричне енергије више не сматра неовлашћеном потрошњом, 
одредбом тачке XXII Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије и 
коришћење дистрибутивне мреже ("Службени гласник Републике Српске", број 
61/16) – у даљем тексту: Тарифни систем, јасно 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, а то су у овом слулају 
тарифни ставови за категорију потрошње "остала потрошња на ниском напону". 
Дакле, износ на наведеном рачуну је исправно утврђен, али га је противна страна 
требала назвати корекција обрачуна електричне енергије, јер је измјерена 
електрична енергија и снага само накнадно обрачуната по тарифним ставовима за 
категорију потрошње "остала потрошња на ниском напону" – 2. тарифна група. 
Исти износ на рачуну у оваквим случајевима се добија и када се примјене одредбе 
члана 91. став 5. Општих услова и одредбе тачке XXII Тарифног система. Према 
томе, иако је противна страна обрачун од 29.01.2021. године погрешно назвала 
обрачун неовлаштене потрошње, а не корекција обрачуна испоручене електричне 
енергије, исти је правилно сачињен, јер су на измјерене количине и обрачунску 
снагу примијењени тарифни ставови за категорију потрошње, односно тарифну 
групу која одговара намјени потрошње утрошене електричне енергије, а на основу 



 5 

одредбе тачке XXII Тарифног система. Такође, треба истаћи да за сачињени 
обрачун електричне енергије нису релевантни наводи подносиоца захтјева да није 
обављао дјелатност до 20.10.2020. године, с обзиром да се обрачун сачињава 
према затеченом стању за прописани период од годину дана, те с обзиром да је, 
на основу одредбе члана 14. став 3. тачка ђ) Општих услова, био дужан да одмах 
након промјене намјене потрошње од 15.01.2020. године изврши промјену намјене 
потрошње електричне енергије, како би се измјерена електрична енергија и снага 
обрачунавала по одговарајућим тарифним ставовима. Поред тога, треба указати 
да се корекција обрачуна електричне енергије односи само на измјерену 
електричну енергију на коју су примијењени одговарајући тарифни ставови, тако да 
за корекцију електричне енергије нису релеванти уопштени наводи подносиоца да 
у појединим мјесецима није било могуће обављати дјелатност због мјера 
надлежних органа које су донесене због пандемије, без икаквих конкретних доказа. 
Дакле, суштина је да се електрична енергија и снага требала обрачунати 
пословном субјекту, који је требао бити разврстан у одговарајућу категорију 
потрошње и тарифину групу у складу са прописима, а не да ли је фактички 
обављао дјелатност у пословном простору и колику је потрошњу електричне 
енергије имао.  

Имајући у виду напријед наведено, утврђено је да је захтјев подносиоца, којим 
оспорава обрачун електричне енергије у износу од 736,91 КМ, у цјелости 
неоснован, те је одлучено 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 Окружном суду у 
Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.        

 

 Предсједник 
 

Владислав Владичић 


