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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 
привредног друштва ''МИБ-КОМЕРЦ'' д.о.о. Рогатица, против Мјешовитог холдинга  
"ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, у вези са тарифама по 
којима се енергија испоручује, односно оспоравањем рачуна за утрошену електричну 
енергију, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 140. редовној 
сједници, одржаноj 26.3.2020. године, у Требињу, донијела јe 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

Спор покренут захтјевом привредног друштва ''МИБ-КОМЕРЦ'' д.о.о. Рогатица од 
30.12.2019. године, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП 
"Електродистрибуција" а.д. Пале, у вези са тарифама по којима се енергија испоручује, 
односно оспоравањем рачуна за утрошену електричну енергију, рјешаваће се у 
скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поднеском од 30.12.2019. године, привредно друштво ''МИБ-КОМЕРЦ'' д.о.о. Рогатица 
(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 
"Електродистрибуција" а.д. Пале (у даљем тексту: противна страна), у вези са 
тарифама по којима се енергија испоручује, односно оспоравањем рачуна за утрошену 
електричну енергију. Подносилац захтјева тражи да му се рачуни за утрошену 
електричну енергију за период од 1.6.2017. до 1.7.2019. године умање за 37,5%, због 
погрешног обрачуна утрошене електричне енергије у погледу обрачунске снаге и 
вршног оптерећења. 
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Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-43-2/20 од 
17.2.2020. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из 
поднеска и достављања расположиве документације.  

Противна страна је, дана 12.3.2020. године, доставила Регулаторној комисији 
изјашњење о захтјеву подносиоца и расположиву документацију. У изјашњењу је, 
између осталог, наведено да је подносилац захтјева као крајњи купац регистрован у 
категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'' - 1. тарифна група, са 
наплатним бројем 79930014, почев од 1.10.2009. године. Контролом мјерног мјеста од 
11.3.2013. године извршена је замјена бројила број 010179 са бројилом 006282, при 
чему је СМТ износио 100/5. Изградњом новог електронергетског овјекта ТС ''Расадник 
1'', напајање објеката крајњег купца је вршено преко ове трафостанице, а због 
значајнијег повећања једновремене ангажоване снаге, са 32 kW на 122 kW, записником 
о замјени обрачунског бројила/мјерне гарнитуре од 16.12.2013. године замијењени су 
СМТ 100/5 са СМТ 400/5. Контролом мјерног мјеста која је извршена 26.4.2017. године, 
замијењена је мјерна гарнитура ''Енел'' број бројила 006280, са новим бројилом ''Искра'' 
број бројила 46866075, а затечени СМТ су 400/5, али је у енергеткој картици праћењем 
потрошње и кретања једновремене ангажоване снаге уочен значајан раст са 122 kW на 
390 kW. Због временских неприлика и испада далековода 10 kV од 10.4.2019. године, 
контролом мјерног мјеста која је изврешна 11.4.2019. године, утврђено је да вријеме и 
датум бројила нису тачно подешени, те је бројило број 46866075 замијењено са 
бројилом 004476. Скинуто бројило број 46866075 је подвргнуто ванредној контроли, о 
чему је сачињен записник број 06/01/19 од 19.4.2019. године, којим је констатовано да 
бројило не задовољава прописане услове због неусклађеног времена и датума, а да је 
регистровање количине електричне енергије у класи тачности. Противна страна, на 
крају изјашњења, наводи да је записником од 24.6.2019. године, због повећаног утрошка 
електричне енергије, односно повећане једновремене ангажоване снаге која је 
износила преко 390 kW, извршена замјена СМТ 400/5 са СМТ 600/5. 

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  140. редовној сједници, одржаној 26.3.2020. 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 

    


