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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

 
Број: 01-282-4/19/Р-125-250   
Датум: 24.10.2019. године  

   

На основу одредби члана 33. став 1. тачка д. 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 поступку 
рјешавања спора по захтјеву Мирка Ћосића из Бања Луке, заступаног по 
пуномоћнику Зорици Микић Ћосић, адвокату из Бање Луке, 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 извршеном 
корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 125. редовној сједници, одржаноj 24.10.2019. 
године, у Требињу, донијела јe 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Спор покренут захтјевом Мирка Ћосића из Бањe Луке, заступаног по пуномоћнику 
Зорици Микић Ћосић, адвокату из Бање Луке, 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 извршеном корекцијом 
обрачуна утрошене електричне енергије,  рјешаваће се у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Захтјевом од 19.07.2019. године, Мирко Ћосић из Бање Луке, којег заступа 
пуномоћник Зорица Микић Ћосић, адвокат из Бање Луке (у даљем тексту: 
подносилац захтјева), покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне 
комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), 
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бања Лука (у даљем тексту: противна страна). Захтјев подносиоца се односи на 
оспоравање корекције обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту 
крајњег купца Мирка Ћосића из Бање Луке, наплатни број 122186670, а које се 
налази у улици Милана Карановића бр. 53 у Бањој Луци. Корекција обрачуна 
утрошене елекричне енергије је извршена у форми књижне обавијести број 01-0619-
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122186670 од 30.06.2019. године, у износу од 120,30 КМ, а односи се на период од 
марта до јуна 2019. године. 

Након разматрања поднесеног захтјева и приложене документације, актом број 01-
282-2/19 од 13.08.2019. године, Регулаторна комисија је од противне стране 
затражила да се изјасни о поднесеном захтјеву, те да достави сву расположиву 
документацију. 

Регулаторна комисијa је, дана 26.09.2019. године, примила изјашњење противне 
стране број 4584/19 од 25.09.2019. године и број 8742/19 од од 19.09.2019. године, са 
расположивом документацијом. У изјашњењима противне стране је, између осталог, 
наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање корекције обрачуна 
утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број: 122186670 у улици Милана 
Карановића бр. 53 у Бањој Луци, која је извршена за период од 06.03.2019. до 
31.05.2019. године и која је подносиоцу захтјева достављена уз рачун за мјесец јун 
2019. године у форми књижне обавијести број 01-0619-122186670 од 30.06.2019. 
године, у износу од 120,30 КМ. Корекција обрачуна је извршена у складу са одредбом 
члана 79. Општих услова за испоруку и снабдијевање елекричном енергијом, у 
даљем тексту: Општи услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12 и 
81/19), након што су на мјерним мјестима подносиоца захтјева ЕД број 122186670 и 
крајњег купца Предрага Јованића ЕД број 123137560 кориговани обрачуни утрошене 
електричне енергије, због погрешно очитаних количина електричне енергије за 
мјесеце: март, април и мај 2019. године. На основу издатог налога за рад број 
5377151 од 06.03.2019. године, којом је наложена контрола мјерног мјеста Предрага 
Јованића ЕД број 123137560, због сличности у цифрама бројила које се налазило на 
овом налогу – бројило број 200889, контролори су прегледали мјерно мјесто 
подносиоца захтјева ЕД број 122186670 на којем се налазило бројило број 200899. 
Када су контролори уписали затечена стања на овом бројилу ВТ 3102 и МТ 3026, она 
су била мања од стања евидентираних на налогу за рад ВТ 7285 и МТ 2752, 
узимајући у обзир претходно очитање од 28.02.2019. године, што је довело до сумње 
у исправност мјерења и потребу за скидањем бројила, те провјером његове 
исправности. У записнику број 001/47665 о замјени бројила и пломбирању мјерног 
мјеста од 06.03.2019. године је евидентирано да је скинуто бројило број 200889, а 
фактички је скинуто бројило број 200899 са мјерног мјеста подносиоца захтјева, на 
које је постављено бројило број 247088. Наведене грешке контролора у вези са 
попуњавањем података у записнику биле су узрок да је и у електронској бази 
података евидентирана замјена бројила на мјерном мјесту ЕД број 123137560, а не 
на мјерном мјесту подносиоца захтјева ЕД број 122186670 на којем је извршена 
замјена бројила. Ове погрешне евиденције су утицале да се на мјерном мјесту 
подносиоца захтјева од 01.03. до 31.05.2019. године водило бројило број 200899 које 
је скинуто и које се није могло очитавати, а на мјерном мјесту ЕД број 123137560 
евидентирана је замјена бројила, односно грешком је евидентирано да је на ово 
мјерно мјесто постављено бројило број 247088, које је било постављено на мјерно 
мјесто подносиоца захтјева. Противна страна, даље наводи, да је скинуто бројило 
број 200899 достављено Републичком заводу за станардизацију и метрологију, 
Одјељење за верификацију, ради провјере техничке исправности бројила. Овај завод 
је, дана 04.04.2019. године, издао Извјештај о ванредном прегледу мјерила број 
18/1.11/393-23-230/19 од 04.04.2019. године, којим је констатовано да је испитивано 
бројило серијски број 200899, са годином истека жига верификације 2029, исправно. 
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Након тога, дана 30.06.2019. године, у складу са одредбом члана 79. Општих услова, 
одређен је период за корекцију обрачуна, почев од 06.03.2019. године, па до 
31.05.2019. године, према стварној потрошњи електричне енергије, узимајући у обзир 
очитања са бројила број 247088 под ЕД бројем 123137560, а које је дана 06.03.2019. 
године постављено на мјерно мјесто подносиоца захтјева. Корекција обрачуна је 
подносиоцу захтјева достављена уз рачун за мјесец јуни 2019. године у форми 
књижне обавијести број 01-0619-122186670 од 30.06.2019. године, у износу од 120,30 
КМ, а том приликом је у истим износима за мјерно мјесто ЕД број 123137560 
извршено  умањења обрачуна, јер је потрошња са бројила број 247088 које је 
постављено на мјерно мјесто подносиоца захтјева у спорном периоду грешком 
фактурисана на ЕД броју 123137560.  

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 без посебног саслушања странака на формалној расправи и 
додатног извођења доказа, па је, на основу одредбе члана 72. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби, на 125. редовној сједници, одржаној 
24.10.2019. године, у Требињу, одлучено као у диспозитиву овог закључка, односно 
да се одлука о захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку. 

 

Правна поука:На овај закључак, странке могу Регулаторној комисији за  енергетику 
Републике Српске поднијети коментаре у писменој форми у року од 8 
дана од дана пријема овог закључка. 

 

      Предсједник 

 
 Владислав Владичић 


