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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

 
Број: 01-309-4/19/Р-129-284   
Датум: 17.12.2019. 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 Врањеш Новице из Бања 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 
оспоравањем корекције обрачуна утрошене електричне енергије, Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске, на 129. редовној сједници, одржаноj 
17.12.2019. године, у Требињу, донијела јe 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Спор покренут захтјевом Врањеш Новице из Бањe 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 оспоравањем 
корекције обрачуна утрошене електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном 
поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Захтјевом од 26.08.2019. године, Врањеш Новица из Бање Луке (у даљем тексту: 
подносилац захтјева), покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне 
комисије 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). Захтјевом се оспорава корекција 
обрачуна утрошене електричне енергије за период од 01.05.2018. – 08.10.2018. 
године, у износу од 213,74 КМ, у форми књижне обавијести број 01-0319-100802440 
од 21.03.2019. године на мјерном мјесту наплатни број 100802440 које се налази у 
улици Ђура Дамјановића бр. 78 у Бањој Луци. Подносилац захтјева оспорава и рачун 
за утрошену електричну енергију за мјесец март 2019. године у износу од 291,01 КМ. 
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Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-309-2/19 од 
17.09.2019. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из 
поднеска и достављања расположиве документације.  

Противна страна је, дана 28.11.2019. године, доставила Регулаторној комисији 
изјашњење о захтјеву подносиоца, са документацијом. У изјашњењу је, између 
осталог, наведено да се захтјев односи на оспоравање корекције обрачуна утрошене 
електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број: 100802440 у улици Ђура 
Дамјановића бр. 78 у Бањој Луци, која је извршена за период од 01.05.2018. – 
08.10.2018. године у форми књижне обавијести број 01-0319-100802440 од 
21.03.2019. године, у износу од 213,74 КМ. Противна страна наводи да се мјерно 
мјесто не очитава редовно, јер је објекат затворен и капија закључана, тако да 
читачи често уписују поруку ''50'', која означава потребу за процјеном потрошње 
електричне енергије. Због изражене сумње подносиоца захтјева у исправност 
мјерења од 25.08.2018. године, противна страна наводи да је, на основу издатог 
налога за рад број 51991/5302919, дана 08.10.2018. године, извршила контролу 
мјерног мјеста и замјену бројила број 4535261. Том приликом, сачињени су Записник 
о контроли мјерног мјеста са директним мјерењем потрошње број 001/42838 и 
Записник о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 001/32834. Противна 
страна даље наводи да је скинуто бројило број 4535261 произвођача ''ИСКРА'', ТИПА 
T22CDU1, In 10-40 a, достављено Републичком заводу за станардизацију и 
метрологију, Одјељење за верификацију Бања Лука, ради провјере техничке 
исправности бројила. Овај завод је, дана 25.10.2019. године, сачинио Извјештај о 
ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-648/18, којим је констатовано да 
трофазно индукционо бројило број 4535261/1980 произвођача ''ИСКРА'', ТИПА 
T22CDU1, In 10-40 a има исправан жиг РЗСМ РС КМ Бања Лука са годином истека 
2028, али на основу извршених испитивања ово бројило није исправно. Након што је 
утврђена неисправности бројила, противна страна наводи да је, у складу са 
одредбом члана 79. став 2. и 3. Општих услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом – у даљем тексту: Општи услови (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 90/12 и 81/19), извршила корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије у износу од 367,21 КМ, за период од 01.05.2018., када је на 
основу података из енергетске картице утврђена неисправност мјерења, па до 
08.10.2018. године, када је извршена замјена бројила, методом процјене, на начин да 
су узети подаци о потрошњи електричне енергије из одговарајућег временског 
периода када је мјерење било исправно, тј. 01.05.2017. до 31.08.2017. године, 
односно 01.05.2016.-31.10.2016. године, јер мјерно мјесто није редовно очитавано за 
мјесец септембар и октобар 2017. године. С обзиром да мјерно мјесто за мјесеце 
децембар 2018, те јануар и фебруар 2019. године није очитано, извршена је процјена 
потрошње електричне енергије. Корекција обрачуна због пречитања мјерног мјеста је 
извршена, дана 21.03.2019. године, и услиједила је приликом извршења налога за 
обуставу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту, дана 21.03.2019. 
године, који је издат због дуга, а који није извршено, јер је установљено да је мјерно 
мјесто за наведени обрачунски период пречитано у већој дневној тарифи (ВТ), а што 
је за посљедицу имало умањење утрошене електричне енергије од 1007 kWh, 
oдносно -153,47 КМ. Износ укупне корекције обрачуна по основу утрошене 
електричне енергије, приказан на књижној обавијести број 01-0319-100802440 од 
21.03.2019. године у износу од 213,74 КМ представља разлику између износа од 
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367,21 КМ, када је извршена корекција обрачуна због утвђене неисправности бројила 
за период 01.05.2018. до 08.10.2018. године и износа од 153,47 КМ, који се односи на 
умањење обрачуна због пречитања мјерног мјеста за мјесеце децембар 2018, те 
јануар и фебруар 2019. године. 

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 129. редовној сједници, одржаној 
17.12.2019. 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 


