
 1 

  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-337-8/19/Р-134-7   
Датум: 23.01.2020. 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. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - 
Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10 и 107/19), 
члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. 
Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени 
гласник Републике Српске", број 70/10 и 7/19), у скраћеном поступку рјешавања 
спора по захтјеву Ракић Слободана 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 оспоравањем 
обрачуна утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 134. редовној сједници, одржаној 23.01.2020. године, у 
Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Ракић Слободана из Бање Луке од 18.09.2019. године, 
којим се оспорава Рачун за електричну енергију за новембар 2018. године у 
износу од 905,57 КМ, на мјерном мјесту ЕД број 1125230, у улици Књаза 
Милоша број 122, у Бањој Луци, као неоснован.  
 

2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом 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 18.09.2019. године, захтјев за рјешавање 
спора Ракић Слободана из Бање Луке (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 тарифама по којима се 
испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем рачуна за 
електричну енергију за новембар 2018. године у износу од 905,57 КМ. Подносилац 
захтјева је указао да се ради о вишеструко увећаном рачуну за електричну 
енергију, као и да је контролом Републичког завода за стандардизацију и 
метрологију утврђено, да је бројило број 277639, које је постављено на његовом 
мјерном мјесту исправно. С обзиром да и даље сматра да је контролисано бројило 
неисправано мјерило испоручену електричну енергију, подносилац захтјева се 
обратио Регулаторној комисији. 

Дана 29.11.2019. године Регулаторна комисија је примила изјашњење противне 
стране о захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је на мјерном мјесту 
подносиоца захтјева ЕД број 1125230, по његовом захтјеву од 10.12.2018. године, 
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извршена замјена бројила број 277638, које је потом достављено на ванредни 
преглед Републичком заводу за стандардизацију и метрологију. Даље се наводи 
да је, контролом овог завода, утврђено да је контролисано бројило број 277639 
исправно, а што је констатовано Извјештајем о ванредном прегледу бројила број 
18/1.11/393-23-09/19 од 15.01.2019. године. У изјашњењу је указано и да се 
обрачуната потрошња електричне енергије за новембар 2018. године односи и на 
дио потрошње из октобра 2018. године, с обзиром да није вршено редовно 
очитање мјерног мјеста, па је за октобар подносилац захтјева зaдужен само за 
процијењених 1000 kWh. Такође, указано је и да је за јул 2019. године очитана 
мјесечна потрошња од 2473 kWh, а за август 2019. године потрошња од 2155 kWh, 
тако да се не може говорити о вишеструком увећању рачуна за новембар 2018. 
године. Поред наведеног, у изјашњењу противе стране је наведено да подносилац 
захтјева није дозволио искључење електричне енергије, дана 16.09.2019. године, 
због доспјелог дуга за електричну енергију у износу од 1.102,98 КМ, те да се до 
окончања спора пред Регулаторном комисијом неће вршити обустава испоруке 
електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева. 

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 129. редовној сједници, одржаној 17.12.2019. године, 
донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На 
истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом 
поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена 
могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе коментаре на 
наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије, 
објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку и 
указано на могућност подношења коментара. У остављеном року странке нису 
доставиле коментаре на наведене акте. 

У поступку рјешавања овог спора, извршен је увид у сљедеће документе: Захтјев 
за покретање спора од 18.09.2019. године, Изјашњење противне стране о захтјеву 
подносиоца број 5577/19 од 26.11.2019. године и број 14079/19 од 08.10.2019. 
године, Рекламацију крајњег купца електричне енергије од 10.12.2018. године, 
Налог за рад број 1340050 од 14.12.2018. године, Налог за рад број 1337364 од 
14.12.2018. године, Записник о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 
001/23416 од 14.12.2018. године, Извјештај о ванредном прегледу бројила број 
18/1.11/393-23-09/19 од 15.01.2019. године, Енергетску картицу ЕД број 1125230, 
Финансијску картицу наплатни број 111586, читачке листе за мјерно мјесто ЕД број 
1125230, рачуне за испоручену електричну енергију за мјерно мјесто за октобар и 
новембар 2018. године и јул и август 2019. године. 

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у 
приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице:  

 Подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране регистрован као 
крајњи купац електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 1125230, у 
улици Књаза Милоша број 122, у Бањој Луци, а које је разврстано у 
категорију потрошње ''остала потрошња на ниском напону'', 2. тарифна 
група; 

 Подносилац захтјева је са противном страном, дана 01.10.2015. године, 
закључио Уговор о снабдијевању за мјерно мјесто ЕД број 1125230;  
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 Подносилац захтјева се, дана 10.12.2018. године, писменим путем обратио 
противној страни са захтјевом да се изврши ванредни преглед бројила број 
277639; 

 Дана 14.12.2018. године овлаштена лица противне стране су, на основу 
Налога за рад број 1340050, на мјерном мјесту ЕД број 1125230, извршила 
замјену бројила број 277639 и постављање бројила број 9149953, а што је 
констатовано Записником о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста 
број 001/13416 од 14.12.2018. године; 

 Републички завод за стандардизацију и метрологију је извршио ванредни 
преглед бројила број 277639, којим је утврђено да је контролисано бројило 
исправно, а што је констатовано Извјештајем о ванредном прегледу бројила 
број 18/1.11/393-23-09/19 од 15.01.2019. године; 

 Мјерно мјесто подносиоца захтјева није очитано у октобру 2018. године, па 
је противна страна извршила процјену испоручене електричне енергије за 
овај мјесец у износу од 1000 kWh, а стварно очитање мјерног мјеста је 
извршено у наредном мјесецу, тј. новембру 2018. године, кaда је очитано 
4254 kWh утрошене електричне енергије и подносиоцу испостављен рачун у 
износу од 905,57 КМ; 

 Дуг подносиоца захтјева за испоручену електричну енергију на мјерном 
мјесту ЕД број 1125230, са стањем на дан 14.11.2019. године износи 
1.039,83 КМ;   

 Противна страна није вршила обуставу испоруке електричне енергије 
мјерном мјесту ЕД број 1125230. 

 
Из достављене документације и наведених чињеница, утврђено је да је на мјерном 
мјесту подносица захтјева ЕД број 1125230, електрична енергија исправно мјерена 
и обрачунавана, тако да је неоснован захтјев подносиоца захтјева, којим оспорава 
исправност мјерења испоручене електричне енергије и рачун за утрошену 
електричну енергију за мјесец новембар 2018. године. Наиме, подносилац захтјева 
се обратио противној страни, дана 10.12.2018. године, захтијевајући да се изврши 
ванредни преглед бројила на његовом мјерном мјесту. Противна страна је 
поступајући по овом захтјеву, а на основу издатог Налога за рад број 1340050 од 
14.12.2108. године, на мјерном мјесту ЕД број 1125230 извршила замјену бројила 
број 277639 и постављање бројила број 9149953. О замјени бројила сачињен је 
Записник о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 001/13416 од 
14.12.2018. године, којим су констатовани основни подаци о постављеном и 
замијењеном бројилу. Даље је утврђено да је, након замјене бројилa број 277639, 
ово бројило достављено Републичком заводу за стандардизацију и метрологију, 
ради ванредног прегледа. Прегледом бројила који је обавио овај завод утврђено је 
да је контролисано бројило број 277639 исправно по свим испитним тачкама, што 
је констатовано Извјештајем о ванредном прегледу бројила број 18/1.11/393-23-
09/19 од 15.01.2019. године. С обзиром на овакав налаз Републичког завода за 
стандардизацију и метрологију након обављене контроле бројила број 277639, није 
било основа да се коригује рачун за испоручену електричну енергију за новембар 
2018. године, односно није било основа да се приступи корекцији обрачуна 
испоручене електричне енергије због грешке у мјерењу, у смислу члана 79. 
Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени 
текст ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12) - у даљем тексту: Општи 
услови. 
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Треба указати и да је Републички завод за стандардизацију и метролију, на основу 
одредби члана 10. и 20. Закона о метрологији ("Службени гласник Репулике 
Српске" број 33/16) надлежан да врши верификацију мјерила, те да обавља 
ванредне контролне прегледе мјерила која су у употреби, а на основу члана 24. 
овог закона. Дакле, ванредни контролни преглед бројила број 277639 је обављен 
од стране надлежне институције, а истим је утврђена исправност овог бројила, па 
су неосноване тврдње подносиоца захтјева да је електрична енергија очитавана са 
неисправног бројила. 

На основу увида у читачке листе, енергетску картицу за ово мјерно мјесто и 
изјашњења противне стране, такође је утврђено да у октобру 2018. године није 
вршено редовно очитање мјерног мјеста подносиоца захтјева, већ је извршена 
процјена потрошње електричне енергије за октобар 2018. године у износу од 1000 
kWh. Стварно очитање утрошене електричне енергије на овом мјерном мјесту je 
извршено наредни мјесец, односно заједно са потрошњом електричне енергије за 
новембар 2018. године, тако да је и ова околност један од разлога за већи рачун за 
утрошену електричну енергију за новембар 2018. године. Поред тога, не могу се 
прихватити ни тврдње подносиоца захтјева да се ради о вишеструком увећању 
рачуна за новембар 2018. године, имајући у виду потрошњу електричне енергије у 
периоду након замјене бројила, када је у јулу 2019. године очитана потрошња од 
2473 kWh, а у августу 2019. године потрошња од 2155 kWh. Дакле, поред утврђене 
исправности бројила, као кључне чињенице за одлучивање у овом поступку, и ове 
чињенице потврђују да је захтјев подносиоца неоснован.  

Имајући у виду напријед наведено чињенично стање, као и наведени правни 
основ, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 

Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били 
незнатни, те с обзиром да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за 
накнаду трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, 
одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом 
поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији. 

Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. 
Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 
и 63/11). 

Правна поука:                            
 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се 
покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.        

 

 Предсједник 
 

Владислав Владичић 


