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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-446-8/19/Р-146-146 
Датум: 18.6.2020. 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 - 
("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 
Цвијетић Љиљане 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 корекцијом обрачуна утрошене 
електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 
146. редовној сједници, одржаној 18. јуна 2020. године, у Требињу, донијела је  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Цвијетић Љиљане из Бањe Луке од 2.12.2019. године, 
којим се оспорава корекција обрачуна утрошне електричне енергије у 
износу од 598,98 КМ, према Књижној обавијести број 01-1019-120465470 од 
29.10.2019. године, на мјерном мјесту ЕД број: 120465470 у улици 
Карађорђева бр. 86 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 

 
Поднеском од 2.12.2019. године, насловљеним као: ''Жалба на рачун за утрошену 
електричну енергију'', Цвијетић Љиљана из Бање Луке (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) покренула је поступак рјешавања спора код Регулаторне 
комисијe 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), у вези са тарифама по којима се 
испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна утрошене 
електричне енергије. Подносилац захтјева оспорава извршену корекцију обрачуна 
утрошене електричне енергије у износу од 598,98 КМ, према Књижној обавијести 
број 01-1019-120465470 од 29.10.2019. године, који износ је приказан на рачуну за 
електричну енергију за мјесец октобар 2019. године, на мјерном мјесту ЕД број: 
120465470, у улици Карађорђева бр. 86 у Бањој Луци. 
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Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-446-
2/19 од 24.12.2019. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и 
достављање расположиве документације. 

Регулаторна комисија је, дана 28.4.2020. године, примила изјашњење противне 
стране, са расположивом документацијом. У изјашњењу је, између осталог 
наведено, да се захтјев подносиоца односи на оспоравање корекицје обрачуна 
утрошене електричне енергије у износу од 598,98 КМ, на мјерном мјесту ЕД број: 
120465470 у улици Карађорђева бр. 86 у Бањој Луци. Противна страна наводи да 
је корекција обрачуна утрошене електричне енергије извршена на основу одредбе 
члана 79. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – у 
даљем тексту: Општи услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12 и 
81/19), након што је Извјештајем о контролном прегледу бројила од 29.03.2019. 
године Републичког завода за стандардизацију и метрологију утврђена 
неисправност бројила број 10289876, јер се није могло прочитати стање на ЛЦД 
дисплеју. Противна страна наводи да је према књижној обавијести од 29.10.2019. 
године, период за корекцију обрачуна од 1.2.2018. до 22.3.2019. године био 
погрешно одређен, а дана 17.3.2020. године накнадно исправљен, тако да се 
корекција обрачуна утрошене електричне енергије, која је извршена методом 
процјене, односи на период од годину дана, тј, од 22.3.2018. до 22.3.2019. године. 
Због тога је корекцијом обрачуна од 17.3.2020. године, у погледу периода који је 
примијењен за корекцију обрачуна, подносиоцу захтјева достављена нова књижна 
обавијест уз рачун за мјесец март 2020. године, којом је првобитно одређен износ 
корекције од 598,98 КМ умањен за износ од 47,57 КМ.  

Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe 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. С 
обзиром на то, Регулаторна комисија је, на 144. редовној сједници, одржаној 26. 
маја 2020. године, у Требињу, донијела закључак да се овај спор рјешава у 
скраћеном поступку и на истој сједници утврдила и нацрт рјешења у овом 
поступку. Ови акти су достављени странкама, којима је указано да у року од осам 
дана од дана пријема могу доставити коментаре у писменој форми на достављене 
акте. Такође, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије је 
објављено и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у 
којем је такође указано на могућност 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: жалбу подносиоца од 2.12.2019. године, рачуне за електричну 
енергију, приговор на рачун од 19.11.2019. године, одговор на приговор од 
20.11.2019. године, изјашњење противне стране од 23.4.2020. и 21.4.2020. године, 
захтјев за прикључење од 10.7.2015. године и налог за рад од 1.8.2015. године, 
декларацију о прикључку од 3.8.2015 и записник о прегледу мјерног мјеста од 
3.8.2015. године, уговор о снабдијевању од 13.6.2016. године, енергетску картицу, 
енергетску картицу – проширену, књижне обавијести од  29.10.2019. и 17.3.2020. 
године, читачке листе, картицу по датуму књижења – редовна потрошња, картицу 
по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камате, налог за рад од 
22.3.2019. године, налог за рад – замјена бројила од 22.3.2019. године, записник о 
контроли мјерног мјеста са директним мјерењем потрошње од 22.3.2019. године, 
записник о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста од 22.3.2019. године, 
захтјев за испитивање техничке исправности бројила од 26.3.2019. године, 
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извјештај о контролном прегледу бројила од 29.3.2019. године и захтјев за 
корекцију од 17.3.2020. године. 

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након 
извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој 
међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће 
чињенице релевантне за одлучивање: 

 као крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинство'', 1. тарифна група, 
на мјерном мјесту ЕД број 120465470, у улици Карађорђева бр. 86 у Бањој 
Луци, евидентиран је подносилац захтјева; 

 према подацима из енергетске картице, на овом мјерном мјесту није 
редовно очитавана потрошња електричне енергије, а према подацима из 
картице потрошача редовно су испостављани рачуни за утрошену 
електричну енергију; 

 подносилац захтјева и противна страна су, дана 13.6.2016. године, 
закључили уговор о снабдијевању; 

 због изражене сумње у исправност мјерења, овлашћени радници противне 
стране су на основу издатог налога за рад број 53975/5317425 - контрола 
мјерног мјеста и налога за замјену бројила број 5487295, дана 22.3.2019. 
године, извршили контролу мјерног мјеста и сачинили Записник број 
001/66112 о контроли мјерног мјеста и Записиник о замјени бројила и 
пломбирању мјерног мјеста број 001/48952, када је извршено скидање 
бројила број 10289876 и постављање бројила број 311302; 

 противна страна је, дана 26.3.2019. године, скинути мјерни уређај број 
10289876 доставила Републичком заводу за стандардизацију и метрологију, 
ради провјере исправности; 

 дана 29.3.2019. године, сачињен је Извјештај о контролном прегледу 
бројила овог завода, број 18/1.11/393-23-212719, у којем је наведено да 
испитивано бројило број 10289876 има исправан жиг са годином истека 
2027, али је ово бројило неисправно, јер се не може прочитати стање на 
ЛЦД дисплеју; 

 дана 15.10.2019. године, противна страна је извршила корекцију обрачуна 
утрошене електричне енергије примјењујући метод процјене за период 
1.2.2018. до 22.3.2019. године, о чему је сачинила књижну обавијест број 01-
1019-120465470 у износу од 598,98 КМ, који је приказан на рачуну за мјесец 
октобар 2019. године; 

 поводом приговора подносиоца захтјева од 19.11.2019. године којим је 
оспоравао извршену корекцију обрачуна, противна страна је, дана 
20.11.2019. године, доставила одговор на приговор да се не може 
удовољити његовом захтјеву; 

 дана 17.3.2020. године, противна страна је извршила исправку периода који 
је примијењен за корекцију обрачуна, на начин да је умјесто првобитно 
одређеног периода корекције од 1.2.2018. до 22.3.2019. године, одредила 
нови период за корекцију обрачуна од 22.3.2018. до 22.3.2019. године, те је 
подносиоцу захтјева доставила нову књижну обавијест број 01-0320-
120465470 од 17.3.2020. године, уз рачун за мјесец март 2020. године, којом 
је првобитно одређен износ корекције од 598,98 КМ умањен за износ од 
47,57 КМ; 
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 подносилац захтјева није извршио плаћање износа по основу извршене 
корекције обрачуна утрошене електричне енергије, а према подацима из 
картице потрошача, подносилац захтјева, са стањем на дан 31.03.2020. 
године, дугује противној страни износ од 903,78 КМ по основу утрошене 
електричне енергије; 

 подносиоцу захтјева није обустављена испорука електричне енергије. 

На основу напријед наведених чињеница, противна страна је имала основа да 
изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на овом мјерном 
мјесту, због утврђене неисправности бројила број 10289876 од стране надлежне 
институције. Републички завод за стандардизацију и метрологију, у смислу 
одредби члана 10. Закона о метрологији у Републици Српској (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 36/16), је надлежан да врши верификацију бројила, која 
укључујe и ванредни преглед бројила, тако да је налаз овог завода након 
обављеног прегледа бројила, једини релевантан доказ о исправности, односно 
неисправности бројила, као и стању на бројилу. Будући да је у конкретном случају 
од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију утврђена 
неисправност бројила број 10289876, јер се не може прочитати стање на ЛЦД 
дисплеју, противна страна је приступила сачињавању корекције обрачуна 
утрошене електричне енергије. Противна страна је корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије извршила на основу одредбе члана 79. став 2. 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. Противна страна је корекцију обрачуна утрошене електричне 
енергије извршила методом процјене у форми књижне обавијести број 01-1019-
120465470 од 29.10.2019. године у износу од 598,98 КМ, а овај износ задужења је 
приказан на рачуну за мјесец октобар 2019. године. 

Будући да бројило број 10289876, које је било предмет провјере исправности код 
надлежног завода није редовно очитавано и да је утврђена његова неисправност, 
за процјену потрошње утрошене електричне енергије узета је потрошња са 
новопостављеног бројила број 311302, које исправно региструје утрошену 
електричну енергију. Овакав начин процјене је извршен у складу са одредбом 
члана 79. став 3. Општих услова, којом је прописано да се за процјену потрошње 
узима потрошња у одговарајућем временском периоду када је регистровање било 
исправно, уважавајући годишњи пораст потроње, а уколико то није могуће, за 
процјену преузете електричне енергије узима се потрошња у следећим 
обрачунским периодима, када је регистровање исправно. На 
новопостављеном бројилу број 311302, за 101 дан регистрована је потрошња 
електричне енергије од 1147 kWh, на основу чега је добијен дневни просјек 
потрошње од 11,3 kWh. С обзиром на чињеницу да на бројилу број 10289876 није 
радио дисплеј и да су подносиоцу захтјева још од 2015. године издавани мјесечни 
рачуни са потрошњом од 0 kWh, у периоду од 1.2.2018. до 22.3.2018. године, који 
је првобитно одређен као период корекције, извршена су енергетска задужења на 
основу дневног утрошка електричне енергије од 11,3 kWh. Међутим, противна 
страна је у мјесецу марту 2020. године, уочила да је погрешно одређен период 
корекције, на начин да је исти у складу са одредбом члана 79. став 7. Општих 
услова требало одредити у периоду од годину дана, тј. од 22.3.2018. до 22.3.2019. 
године, од дана отклањања грешке у мјерењу, будући да није познат датум 
настанка квара мјерног уређаја. Због тога је и сачињена нова књижна обавијест 
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број 01-0320-120465470 од 17.3.2020. године, којом је првобитно одређен износ 
корекције од 598,98 КМ умањен за износ од 47,57 КМ и приказан на рачуну за 
мјесец март 2020. године, јер су након правилног одређивања периода корекције 
од годину дана умањени обрачуни за мјесец фебруар 2020. године од 68 kWh и за 
мјесец март 2020. године од 248 kWh. 

Према подацима из картице потрошача, подносилац захтјева са стањем на дан 
31.03.2020. године дугује противној страни износ од 903,78 КМ по основу 
утрошене електричне енергије, а у овај износ је урачунат и износ по основу 
извршене корекције обрачуна утошене електричне енергије. С обзиром на ову 
чињеницу, на основу одредбе члана 80. алинеја 3. Закона о електричној енергији, 
као и одредбе члана 97. став 1. тачка и. Општих услова, противна страна је 
овлашћена да примијени мјеру обуставе испоруке електричне енергије на овом 
мјерном мјесту. 

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 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, 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 Окружнoм суду у 
Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.        

 
 
       Предсједник 
 
 
Владислав Владичић 

                                                                                                                                                                                                     


