
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-266-7/19/Р-125-249        
Датум: 24. 10. 2019. године 
  
  
 

 
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 Пастир Драгана из Бањалуке, кога заступа ЗАК Кременовић&Микановић из 
Бањалуке, 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 оспоравањем обрачуна утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 125. редовној сједници, одржаној 24.10.2019. године, у 
Требињу, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Пастир Драгана из Бањалуке, кога заступа ЗАК 
Кременовић&Микановић из Бањалуке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се енергија 
испоручује, односно у вези са оспоравањем обрачуна утрошене електричне енергије за 
мјесец фебруар, март и април 2019. године на мјерном мјесту ЕД број 85048564, СУР 
“Пастир“, на адреси Карановац бб, у Бањалуци, рјешаваће се у скраћеном поступку. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 01.08.2019. године, у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) примљен је допуњени захтјев за рјешавање спора 
Пастир Драгана из Бањалуке, кога заступа ЗАК Кременовић&Микановић из Бањалуке, (у 
даљем тексту: подносилац захтјева), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција'' Бања Лука  (у 
даљем тексту: противна страна), којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије 
на мјерном мјесту ЕД број 85048564, СУР ''Пастир'', на адреси Карановац бб, у Бањалуци. 
Подносилац захтјева, између осталог, наводи да је из разлога енормно увећаних рачуна 
за утрошену електричну енергију за мјесец фебруар и март 2019. године, дана 
23.04.2019. године, поднио захтјев противној страни да изврши контролу мјерног 
уређаја у објекту ресторана Пастир, због сумње у исправност истог. Поступајући по 
захтјеву, противна страна је, дана 31.05.2019. године, подносиоцу доставила обавијест да 
је бројило исправно према налазу Републичког завода за стандардизацију и метрологију 
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који је извршио контролу истог. Подносилац, даље наводи, низ пропуста противне 
стране који се односе на замјену спорног мјерног уређаја оспоравајући и налаз 
Републичког завода за стандардизацију и метрологију о исправности мјерног уређаја, а 
нарочито из разлога што је противна страна, у спорна три мјесеца, обрачунала утрошену 
електричну енергију у далеко већим износима од просјечне потрошње у мјесецима прије 
и послије замјене спорног мјерног уређаја. Из наведених разлога, подносилац захтјева 
тражи да вјештачење исправности наведеног мјерног уређаја изврши овлашћени судски 
вјештак, те да се, на основу тога, утврди стварно стање предметног бројила, стварно 
стање потрошње електричне енергије у спорним мјесецима, да се ван снаге ставе 
Записник број 001/00609 и упозорење о искључењу од 17.06.2019. године, као и да се 
обавеже противна страна да му надокнади трошкове поступка у складу са 
трошковником који је саставни дио захтјева.  

Поднесени захтјев је упућен противној страни ради изјашњења и достављања 
расположивих доказа. Противна страна је, дана 07.10.2019. године, доставила 
Регулаторној комисији изјашњење о захтјеву подносиоца, те доставила расположиве 
доказе. У изјашњењу је, између осталог, наведено да је мјерно мјесто ЕД број 85048564 
пријављено, дана 04.05.2010. године, под називом СУР “Пастир“/НЕП у категорији 
потрошње ''остала потрошња на ниском напону'' – 3. тарифна група, са наплатним 
бројем 110050419 и називом крајњег купца Рафтинг/НЕП. Дана 13.11.2013. године на 
овом мјерном мјесту је извршена промјена тарифне групе из 2. тарифне групе у 
категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'' у 2. тарифну групу. Дана 
08.07.2019. године подносиоцу захтјева је издата електроенергетска сагласност број 
7541/2019 којом је одређена категорија потрошње и тарифна група потрошње ''остала 
потрошња на ниском напону'' – 1. тарифна група, тако да је јула 2019. године крајњи 
купац био регистрован у категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'' – 2. 
тарифна група. 

Противна страна, даље наводи, да се ово мјерно мјесто редовно очитава и подносиоцу 
редовно достављају рачуни за утрошену електричну енергију. Дана 24.04.2019. године, 
поступајући по молби подносиоца захтјева, издат је Налог за рад број 1364108 замјена 
бројила-директно мјерење, те је извршена контрола мјерног мјеста подносиоца и том 
приликом су на налогу попуњени потребни подаци. На основу Налога за рад извршена је 
замјена наведеног мјерног уређаја, о чему је сачињен  Записник број 001/36642, у коме 
су уписани подаци о демонтираном и постављеном бројилу, као и стање на 
демонтираном бројилу ВТ 30046 kWh и МТ 23606 kWh. Након замјене демонтирано 
бројило серијски број 104166, произвођача Микроелектроника-Чајавец, типа 
TEB10A2N6211, произведено 2000. године и верификовано до 2029. године, је упућено у 
Републички завод за стандардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бања 
Лука, на контролу исправности. Дана 27.05.2019. године достављен је Извјештај о 
контролном прегледу мјерила број 18.1/11/393-23-369/19 са закључком да мјерни 
уређај број 104166 има исправан жиг и да је исправан, односно да исправно мјери 
утрошену електричну енергију. У извјештају су достављени резултати испитивања 
тачности бројила са вриједностима које имају оцјену “добро“, затим резултати код 
испитивања бројила код прекида двије фазе напона, те резултати испитивања 
бројчаника који су такође показали да је бројило “добро“. У извјештају је наведен 
закључак да је на основу претходних испитивања предметно бројило исправно, те 
наведени употребљавани еталон, мјесто и датум испитивања. Испитивање је обављено у 
овлашћеној лабораторији, а записник је овјерен и потписан од стране одговорних лица. 
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Наведени извјештај о контроли исправности бројила број 104166 достављен је 
подносиоцу захтјева, дана 31.05.2019. године, а, дана 17.06.2019. године, контролори су 
добили налог за обуставу испоруке електричне енергије подносиоцу захтјева због дуга у 
износу од 11.526,28 КМ. Подносилац захтјева није дозволио искључење електричне 
енергије, јер је поднио захтјев Регулаторној комисији ради рјешења овог спора. 
Подносилац се, дана 01.07.2019. године, обратио противној страни са приговором на 
извјештај о исправности мјерног уређаја, ради провођења вјештачења мјерног уређаја и 
евентуалне корекције рачуна за мјесец фебруар, март и април 2019. године. У Одговору 
на приговор број 5438/19 од 19.08.2019. године противна страна је навела да је, на 
основу члана 10. Закона о метрологији у Републици Српској (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 33/16), Републички завод за стандардизацију и метрологију 
једина надлежна институција која врши верификацију бројила, тако да је налаз овог 
завода једини релевантан доказ о исправности предметног мјерног уређаја. 

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 125. редовној сједници, одржаној 24. октобра 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 

                                                                                                                                       
                                           
                      


