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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-183-6/19/Р-117-168 
Датум: 11.07.2018.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. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка д) 
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 5. и члана 60. став 1. 
Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени 
гласник Републике Српске'', број 70/10 и 7/19), у поступку рјешавања спора по 
захтјеву привредног друштва "Минерва Хотел Дрина" д.о.о. Бијељина, против МХ 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, у вези са 
тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са 
оспоравањем корекције обрачуна утрошене електричне енергије, Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске, на 117. редовној сједници, одржаној 11. 
јула 2019. године, у Требињу, донијела је  

  
З А К Љ У Ч А К 

о одржавању формалне расправе у поступку 
рјешавања спора 

 
I 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва 
"Минерва Хотел Дрина" д.о.о. Бијељина, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - 
ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, заказује формалну расправу која ће се 
одржати у сриједу, 21. августа 2019. године, са почетком у 08.30 часова у 
Бијељини, у просторијама МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-
Бијељина" а.д. Бијељина, улица Мајевичка 97. 

II 
 

Предмет формалне расправе је захтјев из тачке I овог закључка.  

Формална расправа се одржава у циљу утврђивања чињеница на основу којих ће 
Регулаторна комисија донијети коначну одлуку о захтјеву. 

На расправи ће се изводити сљедећи докази: изјаве странака, изјаве свједока, 
вршење увида у исправе и друге документе, а по потреби ће се вршити извођење и 
дугих доказа. 
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Редослијед извођења појединих доказа  биће утврђен на формалној расправи. 
 

III 
 
За водитеља поступка формалне расправе именује се Милан Ковачина, шеф 
Сектора за правне послове.  

За замјеника водитеља поступка именује се Миодраг Андрић, правник 
специјалиста. 

Водитељ поступка руководи формалном расправом и има сва права и 
одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању 
спорова и жалби и других аката Регулаторне комисије.  
 

IV 
 

Формална расправа је отворена за јавност, а у расправи могу учествовати само 
странке, као и друга лица која учествују у доказном поступку по одобрењу 
водитеља поступка. 
 

V 
 

Регулаторна комисија објављује Обавјештење за јавност са основним подацима из 
поднесеног захтјева на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије, 
те се омогућује заинтересованим  лицима да  доставе коментаре у писаној форми, 
најкасније до 1. августа 2019. године. 
 

VI 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, објављује се на огласној табли и 
интернет страници Регулаторне комисије и доставља се странкама у поступку. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Захтјевом од 25.03.2019. године, допуњеним дана 19.04.2019. године, привредно 
друштво "Минерва Хотел Дрина" д.о.о. Бијељина (у даљем тексту: подносилац 
захтјева) покренуло је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) против МХ 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина (у даљем 
тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се електрична енергија 
испоручује, односно у вези са корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије 
на мјерном мјесту подносиоца захтјева број 0041013800500006, у улици Кнеза 
Милоша 1, у Бијељини. Подносилац захтјева наводи да је противна страна одбила 
његов приговор, којим је оспоравао корекцију обрачуна утрошене електричне 
енергије, коју је противна страна сачинила за перод 23.01.2018. – 20.12.2018. 
године, тврдећи да му није познато ко и када је уградио струјни мјерни 
трансформатор преносног односа 400/5 на његовом мјерном мјесту. Подносилац 
истиче да крајњим купцима није доступан трафо, јер кључеве од трафоа посједује 
само овлаштени дистрибутер, те приговара да није обавијештен о контроли која је 
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вршена 20.12.2018. године, као што је то био случај када су овлаштени радници 
противне стране вршили радње на мјерном мјесту 23.01.2018. године. Подносилац 
сматра да не постоји основ за сачињену корекцију обрачуна у износу од 27.865,54 
КМ, према рачуну број 241067880-12/2018 од 31.12.2018. године, те захтијева да се 
овај рачун сторнира. На тражење Регулаторне комисије, подносилац је, дана 
19.04.2019. године, допунио захтјев и доставио сачињену корекцију обрачуна, 
рачуне за утрошену електричну енергију, акте о комуникацији са противном 
страном, рјешење о електроенергетској сагласности број 18048-Е/14 од 25.11.2014. 
године, записнике о предузетим радњама овлаштених радника противне стране, 
обавјештење о обустави испоруке електричне енергије и другу расположиву 
документацију.  

На тражење Регулаторне комисије, противна страна је, дана 27.06.2019. године, 
доставила изјашњење и расположиву документацију у вези са захтјевом 
подносиоца. У изјашњењу је, између осталог, наведено да је подносилац захтјева, 
под називом "Минерва Хотел Дрина" д.о.о. Бијељина, евидентиран као крајњи 
купац електричне енергије у категорији потрошње "остала потрошња на ниском 
напону", 1. тарифна група, на мјерном мјесту број 0041013800500006, у улици 
Кнеза Милоша 1, у Бијељини од 01.08.2013. године. Иначе, под другим називом је 
подносилац захтјева евидентиран и од раније, а посљедња контрола овога мјерног 
мјеста прије промјене назива је извршена, дана 02.03.2012. године, када је 
обављена замјена бројила и струјних мјерних трансформатора (СМТ), када је 
умјесто СМТ преносног односа 150/5, уграђен СМТ преносног односа 250/5. На 
захтјев подносиоца, противна страна је ради доградње, надоградње, адаптације и 
реконструкције објекта донијела рјешење о издавању електроенергетске 
сагласности број 18048-Е/14 од 25.11.2014. године, при чему је одобрена иста 
прикључна снага од 136 kW, односно захтјевом није тражено повећање прикључне 
снаге у односу на раније издату електроенергетску сагласност. Дана 23.01.2018. 
године на овом мјерном мјесту је извршена замјена бројила, а тим записником нису 
утврђени подаци о преносном односу затечених СМТ. За ово мјерно мјесто је 
издата декларација о прикључку дана 03.05.2018. године. Дана 20.12.2018. године, 
поступајући по радном налогу, извршена је контрола овога мјерног мјеста у циљу 
смањења техничких и нетехничких губитака на дистрибутивној мрежи. Том 
приликом је утврђено да су уграђени СМТ преносног односа 400/5, са обрачунском 
константом 80, који нису одговарали СМТ преносног односа 250/5, са обрачунском 
константом 50, који су били евидентирани у бази података противне стране, о чему 
је сачињен записник. Дакле, за обрачун утрошене електричне енергије је 
коришћена мања обрачунска константа - 50,  па су подносиоцу захтјева 
испостављани мањи рачуни, у односу на стварно утрошену електричну енергију. 
Противна страна истиче, да је код оваког чињеничног стања сачинила корекцију 
обрачуна утрошене електричне енергије на основу одредбе члана 79. став 1. и 
члана 88. став 2. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном 
енергијом - пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 90/12), са периодом корекције од посљедње контроле 
мјерног мјеста 23.01.2018. године до 20.12.2018. године, када је утврђено да су 
уграђени СМТ преносног односа 400/5, односно у трајању од 10 мјесеци и 28 дана. 
Тако је добијен износ корекције обрачуна од 27.865,54 КМ. На ову корекцију 
обрачуна поднесен је приговор од 21.01.2019. и 05.02.2019. године, а противна 
страна је оцијенила да су ови приговори подносиоца захтјева неосновани. 
Противна страна се изјаснила и на околности извшене контроле од 20.12.2018. 
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године, без присуства представника подносиоца захтјева, те је уз изјашњење 
доставила расположиву документацију. 

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране, као и 
прикупљене документације, оцијењено је да се не могу са сигурношћу утврдити 
релевантне чињенице за одлучивање о захтјеву подносиоца. С тога је, у циљу 
правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, а на основу одредбе члана 
60. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, 
Регулаторна комисија, на 117. редовној сједници, која је одржана 11.07.2019. 
године, у Требињу, донијела закључак о одржавању формалне расправе у овом 
поступку. О одржавању формалне расправе Регулаторна комисија ће објавити 
обавјештење за јавност на интернет страници и огласној табли Регулаторне 
комисије, у складу са чланом 23. наведеног правилника. 

 

 
                                                                                                        
                                                                   
 

Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 
 


