РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

Број: 01-309-8/19/Р-134-6
Датум: 23.01.2020.

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
Врањеш Новице 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 корекције обрачуна
утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике
Српске, на 134. редовној сједници, одржаној 23. јануара 2020. године, у Требињу,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
1. ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Врањеш Новице из Бање Луке од
26.08.2019. године, којим се оспорава корекција обрачуна утрошене
електричне енергије, у износу од 213,74 КМ и рачун за утрошену електричну
енергију за мјесец март 2019. године у износу од 291,01 КМ, на мјерном мјесту
ЕД број 100802440, у улици Ђура Дамјановића бр. 78 у Бањој Луци, као
неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.

Образложење
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, у улици Ђура
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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.
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 извршен, 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 01-0319100802440 од 21.03.2019. године у износу од 213,74 КМ представља разлику између
износа од 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
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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, након што је размотрила захтјев подносиоца и изјашњење
противне стране, као и сву прикупљену документацију у овом поступку, оцијенила да
је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и
потпуно 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 у Требињу, 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 у писменој форми на наведене акте. На
интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је
обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу
подношења коментара. У остављеном року, странке нису доставиле коментаре на
закључак и нацрт рјешења.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су
странке приложиле: захтјев за рјешавање спора од 26.08.2019. године, књижну
обавијест од 21.03.2019. године, поднеске подносиоца захтјева достављене
противној страни од 21.09.2018. и 15.05.2019. године, одговоре противне стране од
28.12.2018. године и 24.07.2019. године, рачуне за електричну енергију, извјештај о
ванредном прегледу бројила од 25.10.2018. године, изјашњења противне стране од
22.11.2019. и 18.11.2019. године, читачке листе, измјену матичних података код
мјерног мјеста од 28.01.2015. године, пријаву обрачунског бројила за домаћинство од
22.01.2015. године, енерегетску картицу, енергетску картицу – проширену, картицу
по датуму књижења – редовна потрошња, картицу по датуму књижења са
раздвојеним салдом енергије и камате, уговор о снабдијевању од 08.07.2016. године,
налог за рад и налог за замјену бројила од 08.10.2018. године, записник о контроли
мјерног мјеста са директним мјерењем потрошње од 08.10.2018. године, записник о
замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста од 08.10.2018. године, захтјев за
испитивање техничке исправности мјерног уређаја и преглед државних пломби од
10.10.2018. године, извјештај о ванредном прегледу мјерила од 25.10.2018. године,
одговор на обавјештење о квару бројила од 28.12.208. године, документ о
извршеном енергетском одобрењу и задужењу од 28.12.2018. године, документ о
одобрењу исправке стања и налог за обуставу испоруке електричне енергије од
15.03.2019. године.
Након разматрања захтјева подносиоца и изјашњења противне стране и након
извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној
повезаности, као и на основу резултата цјелокупног поступка, утврђене су сљедеће
чињенице релевантне за одлучивање:
 подносилац захтјева је регистрован, као крајњи купац електричне енергије, у
категорији потрошње ''домаћинство'' – 1. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД
број 100802440, наплатни број 122186670, у улици Ђура Дамјановића бр. 78 у
Бања Луци;
 према подацима из читачких листи, мјерно мјесто није редовно очитавано, те је
тада вршена процјена потрошње електричне енергије према подацима из
картице потрошача, а подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни за
утрошену електричну енергију;
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 дана 25.08.2018. подносилац захтјева се обратио противној страни са
захтјевом за контролу исправности бројила број 4535261;
 овлаштени радници противне стране су, дана 08.10.2018. године, поступајући
по налогу за рад број 51991/5302313 и налогу за рад број 5305757, извршили
контролу мјерног мјеста и извршили замјену бројила којом приликом је скинуто
бројило број 4535261 и постављено бројило број 1092020, о чему су сачињени
записници број 001/42838 и број 001/32834.
 дана 10.10.2018. године, скинуто бројило број 4535261 достављено је на
ванредни преглед Републичком заводу за станардизацију и метрологију, који је
утврдио да ово бројило није исправно;
 противна страна је, на основу овог извјештаја, дана 28.12.2018. године,
извршила корекцију обрачуна утрошене електричне енергије у износу од
367,21 КМ, методом процјене;
 због нередовног очитања утрошене електричне енергије на овом мјерном
мјесту, за мјесеце децембар 2018, те јануар и фебруар 2019. године, извршена
је процјена потрошње електричне енергије;
 овлаштени раници противне стране су, дана 15.03.2019. године, изашли на
лице мјеста, ради обуставе испоруке електричне енергије, због дуга по основу
утрошене електричне енергије у износу од 428,16 КМ и том приликом су
утврдили да је извршено пречитање на овом мјерном мјесту и то за мјесеце
децембар 2018, јануар и фебруар 2019. године, те због тога није извршена
обустава испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту;
 мјерно мјесто за наведени обрачунски период пречитано је у већој дневној
тарифи (ВТ), због чега је корекцијом умањена претходна корекција за 1007
kWh, односно умањена фактура за 153,47 КМ, о чему је изата књижна
обавијест број 01-0319-100802440 од 21.03.2019. године са коригованим и
дефинитивним задужењем од 213,74 КМ.
На основу напријед наведених чињеница, неспорно је утврђено да је противна
страна подносиоцу захтјева извршила корекцију обрачуна утрошене електричне
енергије, на основу одредбе 79. став 2. и 88. став 2. Општих услова. Наиме, на
основу Извјештаја Републичког завода за стандардизацију и метрологију о
ванредном прегледу мјерила број 05.3/11/393-25-648/18 од 25.10.2018. утврђено је
да трофазно индукционо бројило број 4535261, произвођача ''ИСКРА'', ТИПА
T22CDU1, In 10-40 a има исправан жиг РЗСМ РС КМ Бања Лука са годином истека
2028. године, те да је ово бројило неисправно. Имајући у виду да је Републички
завод за стандардизацију и метрологију, на основу одредбе члана 10. Закона о
метрологији у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', број
36/16), једини надлежан да врши верификацију бројила, која укључују и ванредни
преглед бројила, то је налаз овог завода, једини релевантан доказ о стању
исправности, односно неисправности бројила, као и општем стању на бројилу.
Противна страна је корекцију обрачуна утрошене електричне енергије извршила на
основу одредбе члана 79. Општих услова, којом је прописано да уколико се
баждарењем утврди да је мјерни уређај имао грешку два пута већу од класе
тачности, или због квара извјесно вријеме није мјерио електричну енергију и снагу,
односно да је мјерење било дјелимично, испоручена електрична енергија и снага, се
утврђује прорачуном ако је могуће, или процјеном. У овом случају је несумњиво
утврђено да је ванредним прегледом утврђено да је бројило број 4535261 било
неисправно. Противна страна је период корекција обрачуна утврдила на основу
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одредбе члана 79. став 7. Општих услова. Имајући у виду наведене одредбе,
противна страна је извршила корекцију обрачуна утрошене електричне енергије,
примјењујући метод процјене.
Корекција је обухватила 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. Корекција обачуна у износу 367,21 КМ је извршена
методом процјене, на начин да су узети подаци о потрошњи електричне енергије из
одговарајућег временског периода када је мјерење било исправно, тј. од 01.05.2016.
до 31.10.2016. године. За корекцију се није могао узети упоредни период из 2017.
године, иако је и тада мјерење било исправно, будући да мјерно мјесто није редовно
очитавано за мјесеце септембар и октобар 2017. године.
Поред тога, противна страна је, због немогућности приступа мјерном мјесту,
правилно извршила процјену потрошње електричне енергије за мјесеце децембар
2018, те јануар и фебруар 2019. године. Корекција обрачуна због пречитања мјерног
мјеста је извршена, дана 21.03.2019. године, будући да је установљено да је мјерно
мјесто за наведени обрачунски период пречитано у већој дневној тарифи (ВТ), што је
за посљедицу имало умањење раније фактурисане утрошене електричне енергије за
1007 kWh, услијед чега су умањени рачуни за утрошену електричну енергију,
сачињени на основу пречитаних података, за 153,47 КМ.
Дакле, 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 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.
У вези са приговором подносиоца захтјева на рачун за мјесец март 2019. године,
противна страна је обрачун утрошене електричне енергије за овај мјесец у износу од
291 КМ, сачинила на основу стварно очитаног стања на мјерном мјерном мјесту
подносиоца захтјева, тако да се овај износ не може довести у везу са извршеном
корекцијом обрачуна.
У вези са немогућношћу приступа мјерном мјесту, што је разлог нередовног очитања
утрошене електричне енергије, потребно је истаћи да је једна од обавеза крајњег
купца, прописана одредбом члана 11. став 2. тачка в) Општих услова, да омогући
несметан присутуп посједу, прикључку и инсталацијама у објекту овлашћеним
лицима дистрибутера. Поред тога, крајњи купац има могућност да, у складу са
одредбом члама 80. став 3. тачка в) Општих услова, врши самоочитање бројила, те
податке о очитаним количинама kWh доставља дистрибутеру, при чему дистрибутер
има право извршити провјеру очитаних количина електричне енергије.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени
правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца којим оспорава корекцију
обрачуна утрошене електричне енергије у износу од 213,74 КМ, као и рачун за
мјесец март 2019. године у износу од 291,01 КМ, у цјелости неоснован, те је
одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка
били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду
трошкова поступка, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења,
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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 се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени
гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 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 судом у Требињу у
року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Ул. Краљице Јелене Анжујске бр. 7; тел: +387 (0)59 272 400; факс: 272 430; www.reers.ba;
e-пошта: regulator@reers.ba; Рачун број: 5550090026695723 код Нове банке АД Бања Лука

6

