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На основу члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) те 
члана 71. и члана 72. 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 Брчин Душана из Крупе на Уни против Мјешовитог холдинга "ЕРС" МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се 
испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне 
енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 120. редовној 
сједници, одржаној 29.08. 2019. године, у Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 

Спор покренут захтјевом Брчин Душана из Крупе на Уни против Мјешовитог холдинга 
"ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по 
којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна 
електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 701184180, у објекту на адреси Средњи 
Дубовик број 67, Крупа на Уни, рјешаваће се у скраћеном 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 17.05.2019. године Захтјев за рјешавање спора Брчин Душана 
из Крупе на Уни (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 оспоравањем обрачуна утрошене електричне енергије у периоду од 
августа 2018. године до јануара 2019. године на мјерном мјесту наплатни број 
701184180, у објекту на адреси Средњи Дубовик број 67, Крупа на Уни. У захтјеву је 
наведено да је поднесен приговор на рачуне за период од августа 2018. године до јануара 
2019. године из разлога што су знатно увећани у односу на уобичајену потрошњу на 
овом мјерном мјесту, али да противна страна није уважила приговор, јер је контролом 
исправности утврђено да је мјерни уређај исправан, тако да није било основа за 
корекцију. Поред тога, подносилац истиче да је, на његов захтјев, дана 18.01.2019. године 
извршена контрола мјерног мјеста којом приликом је утврђено да је мјерном уређају 
серијски број 11678398 истекао рок важности верификационог жига и да се сумња у 
његову исправност. Дана 22.01.2019. године извршена је замјена мјерног уређаја који је 
упућен на контролу исправности. С обзиром да је контролом исправности утврђено да је 
мјерни уређај исправан, подносилац захтјева и даље сумња у његову исправност 
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нарочито због тога што је смањена потрошња након постављања новог бројила, те је 
поднио захтјев за рјешавање спора Регулаторној комисији. 

У изјашњењу противне стране о захтјеву подносиоца је, између осталог, наведено да је 
евидентирани крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 701184180, у категорији 
''Домаћинства'', на адреси Средњи Дубовик број 67, Крупа на Уни, покојни Брчин 
Слободан, а да је подносилац захтјева његов син који користи објекат. Мјерно мјесто се 
налази на објекту, редовно се очитава и редовно достављају рачуни за утрошену 
електричну енергију. На захтјев подносиоца због повећане потрошње електричне 
енергије у периоду од августа 2018. године до јануара 2019. године, дана 18.01.2019. 
године извршена је контрола мјерног мјеста када је утврђено да је мјерном уређају 
серијски број 11678398 истекао рок важности верификационог жига и констатовано да 
се сумња у његову исправност, због чега је предложено да се исти замијени. Дана 
22.01.2019. године извршена је замјена мјерног уређаја број 11678398 које је скинуто и 
упућено на контролу исправности у РЈ “Електроизградња и одржавање“ Одјељење за 
баждарење бројила и уклопних сатова Бања Лука. Након извршеног испитивања и 
прегледа монофазног индукционог бројила серијски број 11678398/1987 сачињен је 
извјештај о прегледу мјерила у коме је утврђено да је мјерном уређају број 11678398 
истекао рок важности верификационог жига 2015. године, али да је исправан, односно да 
исправно мјери утрошену електричну енергију. Имајући у виду да је од стране одјељења 
противне стране утврђена исправност замијењеног мјерног уређаја серијски број 
11678398/1987, то није било основа за корекцију обрачуна утрошене електричне 
енергије за период од августа 2018. године до јануара 2019. године на овом мјерном 
мјесту, у складу са одредбом члана 79. став 2. Општих услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом – Пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови ("Службени 
гласник Републике Српске'', број 90/12).  Поред тога је наведено да је на овом мјерном 
мјесту, у смислу одредбе члана 52. Општих услова престао да важи Уговор о 
снабдијевању због смрти регистрованог крајњег купца, те да је подносилац захтјева 
дужан да закључи нови уговор о снабдијевању и регулише затечене обавезе. Подносиоцу 
захтјева није обустављена испорука електричне енергије. 

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, 
те је, на 120. редовној сједници, одржаној 29.08.2019. године, донијела закључак да се у 
овом спору донесе одлука у скраћеном поступку.  

 

Правна поука:  На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној 
комисији и то у писаној форми и у року од осам дана од дана 
достављања. 

 
Предсједник 

 
 

Владислав Владичић 

                                                                                                                                       
                                          


