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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 Ороз Мира 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 обрачунa утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 144. редовној сједници, одржаној 26.05.2020. године, у 
Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Ороз Мира 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 корекције обрачунa 
утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 101930730 у објекту на адреси 
Српских устаника број 62 у Бањалуци, рјешаваће се у скраћеном поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Поднеском од 14.12.2019. године, насловљеним као: ''Жалба'', Ороз Миро из Бањалуке (у 
даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо 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 541,12 
КМ која је сачињена на основу извјештаја о контролном прегледу бројила серијски број 
236591/2005, и, према Књижној обавијести број 01-1019-101930730 од 29.10.2019. године, 
приказана на рачуну за електричну енергију за мјесец октобар 2019. године, на мјерном 
мјесту ЕД број: 101930730 у улици Српских устаника број 62 у Бањалуци. 

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-413-4/19 од 
25.12.2019. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање расположиве 
документације. Противна страна је у свом изјашњењу, које је примљено у Регулаторној 
комисији дана 11.5.2020. године, између осталог, навела да се захтјев подносиоца односи на 
оспоравање корекције обрачуна утрошене електричне енергије у износу од 541,12 КМ, на 
мјерном мјесту ЕД број: 101930730 у објекту на адреси Српских устаника број 62 у Бањалуци. 
Дана 04.06.2019. године са подносиоцем је закључен уговор о јавном снабдијевању 
електричном енергијом. Ово мјерно мјесто се налази у објекту који је често закључан, те због 
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тога није вршено редовно очитање, осим у појединим обрачунским периодима као што су 
април и мај 2018. године и октобар и новембар 2019. године. Подносиоцу су редовно 
достављани рачуни за утрошену електричну енергију. Противна страна, даље наводи да су 
овлашћена лица, дана 07.03.2019. године, на основу рекламације подносиоца захтјева, 
извршила контролу мјерног мјеста ЕДБ број 101930730 и замјену бројила број 236591, о 
чему су сачињени записници. Бројило серијски број 236591/2005 је достављено на ванредну 
контролу исправности Републичком заводу за стандардизацију и метрологију,  који је у свом 
Извјештају о контролном прегледу бројила од 14.03.2019. године констатовао неисправност 
мјерног уређаја, јер се није могло прочитати стање на ЛЦД дисплеју. Због тога је сачињена 
корекција обрачуна утрошене електричне енергије на овом мјерном мјесту, и то методом 
процјене, према потрошњи у периоду када је мјерење било исправно, а 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). Период 
корекције је одређен од дана настанка грешке у мјерењу, тј, од 01.6.2018. до 07.3.2019. 
године, јер је на основу података о очитању утврђено да је, дана 31.05.2018. године, ово 
мјерно мјесто посљедњи пут редовно очитано прије замјене бројила, када је отклоњена 
грешка у мјерењу. Књижна обавијест и корекција обрачуна са извјештајем о контролном 
прегледу бројила је достављена подносиоцу захтјева уз рачун за мјесец октобар 2019. 
године. Дана 19.11.2019. године, подносилац захтјева је поднио приговор на књижну 
обавијест о корекцији обрачуна, а противна страна је, дана 25.11.2019. године, подносиоцу 
доставила одговор са образложењем да се приговор није могао прихватити и поуком да се 
може обратити Регулаторној комисији. Подносилац захтјева није платио дуг по основу 
сачињене корекције обрачуна електричне енергије. Уз изјашњење је противна страна 
приложила расположиву документацију. 

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 144. 
редовној сједници, одржаној 26.05.2020. 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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