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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 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 Шипка 
Момира 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 рачуна за неовлаштено утрошену електричну 
енергију, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 135. редовној сједници, 
одржаној 07.02.2020. године, у Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Шипка Момира из Бањалуке од 02.10.2019. године, 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 
рачуна утрошене електричне енергије за мјесец јун 2019. године, на мјерном мјесту ЕД број 
103764701, у објекту на адреси Василија Острошког број 27 у Бањалуци, рјешаваће се у 
скраћеном поступку. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Захтјевом од 24.09.2019. године, Шипка Момир из Бањалуке (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). Подносилац захтјева оспорава рачун за јуни 2019. године у износи од 981, 68 КМ, за 
утрошених VT 4248  kWh и MT 4879 kWh на мјерном мјесту ЕД број 103764701, у објекту на 
адреси Василија Острошког број 27 у Бањалуци. Подносилац, даље наводи, да је на овом 
мјерном мјесту обрачун електричне енергије вршен процјеном потрошње у периоду од 
новембра 2018. до јуна 2019. године, наводећи да је потрошња за стан величине 48 м2 у коме 
живи једна особа неуобичајено велика. Из наведених разлога, а нарочито због извјештаја 
надлежне институције о контролном прегледу бројила број 10300214/2014 којим је 
утврђено да ово бројило није исправно, подносилац тражи да се изврши корекција обрачуна 
на овом мјерном мјесту. 
 

Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-340-2/19 од 
15.10.2019. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из поднеска и 
достављања расположиве документације. У изјашњењу противне стране, које је примљено у 
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Регулаторној комисији, дана 10.1.2020. године, је детаљно образложено да је мјерно мјесто 
ЕД број 103764701, лоцирано унутар објекта и не очитава се редовно, јер је објекат затворен 
и капија закључана, тако да читачи често уписују поруку која означава потребу за процјеном 
потрошње електричне енергије. Из наведених разлога обрачун електричне енергије на овом 
мјерном мјесту вршен је процјеном потрошње у периоду од новембра 2018. до јуна 2019. 
године. Противна страна, даље наводи, да је на основу захтјева подносиоца и изражене 
сумње у исправност мјерења извршила контролу мјерног мјеста и замјену бројила, те да је 
скинуто бројило серијски број 10300214/2014 произвођача Микроелектроника, типа 
MET410, достављено Републичком заводу за станардизацију и метрологију, Одјељење за 
верификацију Бања Лука (у даљем тексту: Завод), ради провјере техничке исправности 
бројила. Поред наведеног детаљно је образложен даљи поступак по налазу надлежне јавне 
институције о контроли исправности бројила серијски број 10300214/2014, те правни основ 
и разлоге због којих није вршена корекција обрачуна електричне енергије, и поред 
констатације да предметно бројило није исправно.  

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 135. 
редовној сједници, одржаној 07. фебруара 2020. 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. 
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