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 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:01-468-8/19/Р-147-160   
Датум: 02.07.2020. 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 Малић Стојанке 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 електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 147. редовној сједници одржаној 2. јула 2020. године, у Требињу, 
донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Малић Стојанке из Бање Луке од 13.12.2019. године којим 
оспорава корекцију обрачуна електричне енергије у износу од 453,96 КМ, за 
мјерно мјесто ЕД број 104130290, у објекту на адреси Цвјетна број 232 у Бањoj 
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 
 

Дана 13.12.2019. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је захтјев за рјешавање спора Малић 
Стојанке из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), 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 електричне енергије. Подносилац захтјева је 
приговорио на корекцију обрачуна испоручене електричне енергије у износу од 453,96 
КМ, која је сачињена након контроле исправности бројила. Поред тога, подносилац 
захтјева је навео да се жалио на повећану потрошњу електричне енергије и велике 
рачуне због чега је тражио да се изврши контрола и замјена мјерног уређаја, а као 
резултат свега је још додатно задужен, због чега сматра да потрошња није правилно 
измјерена и предлаже да се сачињена корекција обрачуна електричне енергије стави 
ван снаге. 

Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-468-2/19 од 16. 
01.2020. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из поднеска 
и достављања расположиве документације. У изјашњењу противне стране, које је 
примљено у Регулаторној комисији, дана 21.05.2020. године, је, између осталог, 
наведено да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац електричне енергије, 
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у категорији потрошње ''Домаћинство'' – 1. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД број 
104130290, које се налази на адреси Цвјетна број 232 у Бањалуци. Ово мјерно мјесто се 
налази на објекту, редовно се врши очитање утрошене електричне енергије и 
достављају рачуни за утрошену електричну енергију. Противна страна, даље наводи, да 
је на основу захтјева подносиоца и изражене сумње у исправност мјерења, дана 
15.02.2019. године, извршила контролу мјерног мјеста и замјену бројила, те да је 
скинуто бројило серијски број 10280834/2011, типа МЕТ410 произвођача 
Микроелектроника, достављено Републичком заводу за станардизацију и метрологију, 
ради провјере техничке исправности бројила. Провјером техничке исправности 
Републички завод је утврдио да се на бројилу број 10280834 налази исправан жиг са 
роком важења до 2022. године, да бројило не мјери 33% испоручене електричне 
енергије, те да је ово бројило неисправно. Противна страна истиче да је корекција 
обрачуна утрошене електричне енергије сачињена методом прорачуна, у складу са 
одредбама члана 79. став 2. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном 
енергијом ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12 и 81/19) - у даљем тексту: 
Општи услови. Корекција обрачуна утрошене електричне енергије је сачињена за 
период од 01.03.2018. године, с обзиром да је грешка у мјерењу електричне енергије 
настала почетком 2018. године, што је утврђено из читачке листе, до 15.02.2019. године, 
када је извршена замјена бројила број 10280834. У изјашњењу противне стране је 
указано и да је корекција обрачуна сачињена дана 29.10.2019. године, након чега је 
подносиоцу достављен допис о извршеној корекцији обрачуна и извјештај Републичког 
завода за стандардизацију и метрологију број: 18/1.11/393-23-188/19 од 06.03.2019. 
године. Даље је наведено да је подносилац захтјева поучен да се може обратити 
Регулаторној комисији и да подносилац захтјева није платио дуг по основу сачињене 
корекције обрачуна електричне енергије, али да му се неће вршити обустава испоруке 
електричне енергије до окончања спора пред Регулаторном комисијом.  

Након што је размотрила захтјев подносиоца и изјашњење противне стране, као и сву 
прикупљену документацију у овом поступку, Регулаторна комисија је 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 145. редовној сједници, одржаној            
05.06.2020. 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 подносиле коментаре на наведене акте. 

У поступку рјешавања овог спора размотрени су сљедећи документи: Захтјев за 
рјешавање спора од 13.12.2019. године, Изјашњење противне стране број 234/20 од 
19.05.2020. године и број 3480/19 од 12.05.2019. године, Налог за обуставу испоруке 
електричне енергије број 5383343 од 12.02.2019. године, Налог за рад број 
58724/5386603 од 15.02.2019. године, Записник о контроли мјерног мјеста број 
03/005797 од 12.02.2019. године, Записник о замјени бројила и пломбирању мјерног 
мјеста број 001/26618 од 15.02.2019. године, Захтјев за испитивање техничке 
исправности мјерног уређаја и преглед државних пломби број 1824/19 од 19.02.2019. 
године, Извјештај о контролном прегледу бројила број 18/1.11/393-23-188/19 од 
06.03.2019. године, Достава контроле исправности бројила број 10280834/2011, 
Корекција-Задужење од 17.10.2019. године, Рачун за електричну енергију за мјерно 
мјесто ЕД број 104130290 за октобар 2019. године са књижном обавјести број 01-1019-
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104130290 од 29.10.2019. године, Читачке листе за 2018. и 2019. годину, те енергетске 
картице и финансијске картице ЕД број 104130290. 

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 у евиденцијама противне стране, као крајњи 
купац, у категорији потрошње ''Домаћинство'' – 1. тарифна група, на мјерном 
мјесту ЕД број 104130290, у објекту на адреси Цвјетна број 232 у Бањалуци;  

 Мјерно мјесто се налази на објекту, редовно се врши очитање утрошене 
електричне енергије и подносиоцу достављају рачуни за утрошену електричну 
енергију; 

 На основу Налога за обуставу испоруке електричне енергије број 5383343 од 
12.02.2019. године сачињен је Записник о контроли мјерног мјеста број 
03/005797 од 12.02.2019. године у коме је констатовано да бројилo које је 
постављено на овом мјерном мјесту не приказује присуство једне фазе; 

 Дана 15.02.2019. године, извршена је замјена бројила број 10280834/2011, што је 
констатовано Записником о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 
001/26618 од 15.02.2019. године; 

 Противна страна је, дана 19.02.2019. године, од Републичког завода за 
стандардизацију и метрологију, затражила контролу исправности бројила број 
10280834; 

 Контролом исправности бројила број 10280834, Републички завод за 
стандардизацију и метрологију је утврдио да се на бројилу налази исправан жиг 
са роком важења до 2022. године, да бројило не мјери 33% испоручене 
електричне енергије, те да је ово бројило неисправно, а што је констатовано 
Извјештајем о контролном прегледу мјерила број 18/1.11/393-23-188/19 од 
06.03.2019. године; 

 Дана 17.10.2019. године противна страна је подносиоцу захтјева доставила 
Извјештај о контролном прегледу бројила број 10280834/2011 од 06.03.2019. 
године; 

 Дана 29.10.2019. године противна страна је сачинила корекцију обрачуна 
електричне енергије у износу од 453,96 КМ, за период 01.03.2018. године - 
15.02.2019. године, тако што је узимајући у обзир утврђену грешку у мјерењу 
електричне енергије од 33%, прорачуном, накнадно дофактурисана електрична 
енергија која није измјерена; 

 Подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу 
корекције обрачуна електричне енергије. 

Имајући у виду напријед наведено чињенично стање, утврђено је да је противна страна 
имала основ да сачини корекцију обрачуна испоручене електричне енергије на мјерном 
мјесту подносиоца захтјева. Наиме, овлаштена лица противне стране су на основу 
Налога за рад број 58724/5386603 од 15.02.2019. године, исти дан обавила контролу 
мјерног мјеста ЕД број 104130290, те замјену бројила број 10280834, што је 
констатовано Записником о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 
001/26618 од 15.02.2019. године. Након тога је Републичком заводу за стандардизацију 
и метрологију достављен захтјев за контролу замијењеног бројила коју је овај завод 
обавио дана 06.03.2019. године, када је утврдио да се на бројилу број 10280834 налази 
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исправан жиг са роком важења до 2022. године, да бројило не мјери 33% испоручене 
електричне енергије, те да је ово бројило неисправно. Стање бројила које је утврђено 
приликом контроле Републички завод за стандардизацију и метрологију је констатовао 
Извјештајем о контролном прегледу мјерила број 18/1.11/393-23-188/19 од 06.03.2019. 
године. Треба истаћи, да је Републички завод за стандардизацију и метрологију, 
институција која је, на основу члана 10. тачка 2. Закона о метрологији у Републици 
Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 33/16), овлаштена да врши 
верификацију мјерила, што укључује и контролни преглед мјерила у употреби, како је 
то прописано одредбом члана 24. овог закона. Имајући у виду наведене законске 
одредбе, налаз Републичког завода за стандардизацију и метрологију након обављене 
контроле бројила је једини релевантан доказа о исправности или неисправности 
бројила, односно мјерења испоручене електричне енергије. 

Имајући у виду стање које је утврђено контролом бројила број 10280834, противна 
страна је имала основ да изврши корекцију обрачуна електричне енергије, утврђен 
одредбом 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 електричне енергије било дјелимично испоручена електрична енергија, 
односно снага се утврђује прорачуном ако је могуће, или процјеном. Како је утврђено да 
је мјерење електричне енергије у овом случају било дјелимично и да је бројило мјерило 
33% испоручене електричне енергије мање, те да је приликом корекције обрачуна 
могуће примијенити методу прорачуна, корекција обрачуна утрошене електричне 
енергије на мјерном мјесту ЕД број 104130290 је извршена у износу од 453,96 КМ, на 
начин да је ово мјерно мјесто додатно задужено за преузету, а неизмјерену електричну 
енергију, у периоду који је узет за корекцију обрачуна. О извршеној корекцију обрачуна 
сачињена је Књижна обавјест број 01-1019-104130290 од 29.10.2019. године, која је 
достављена подносиоцу захтјева уз рачун за електричну енергију за мјесец октобар 
2019. године. Период за корекцију обрачуна испоручене електричне енергије на овом 
мјерном мјесту је одређен на основу одредбе члана 79. став 7. Општих услова, и то од 
01.03.2018. године, до 15.02.2019. године, када је извршена замјена бројила број 
10280834. Дакле, овако утврђени период који je узет за корекцију обрачуна испоручене 
електричне енергије је мало мањи од годину дана, колико је максимално дозвољено да 
се врши корекција обрачуна у складу са одредбама члана 79. став 7. Општих услова, с 
обзиром да се није могло тачно утврдити када је настала грешка у мјерењу електричне 
енергије на овом мјерном мјесту.  

Подносилац захтјева је навео и да он није одговоран за утврђене неисправности на 
бројилу, те да не треба због тога да сноси штетне посљедице. С тим у вези треба истаћи 
да се корекција обрачуна електричне енергије због грешке у мјерењу, како то прописује 
члан 79. став 2. Општих услова, између осталог, врши и када се утврди да је електрична 
енергија дјелимично мјерена, а што је утврђено на основу налаза надлежне институције, 
тако да за корекцију обрачуна није одлучна околност на који начин је проузрокована 
грешка у мјерењу. То значи да се корекција обрачуна електричне енергије врши увијек 
када је утврђена грешка у мјерењу електричне енергије. За корекцију обрачуна 
електричне енергије је битно да подносиоцу захтјева због грешке у мјерењу није 
регистрована и фактурисана сва испоручена електрична енергија. Поред тога, треба 
указати да у овом случају, подносилац извршеном корекцијом није оштећен, с обзиром 
да му је корекцијом обрачуна, накнадно дофактурисана само већ преузета, а 
неизмјерена електрична енергија, тако да немају основа његове тврдње да је због 
сачињене корекције обрачуна претрпио штету. Нису релевантни ни наводи подносиоца 
захтјева да након замјене бројила није дошло до повећања потрошње електричне 
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енергије, с обзиром да је крајњи купац могао управљати својом будућом потрошњом 
електричне енергије. 

Имајући у виду напријед наведено чињенично стање, а нарочито чињеницу да је у 
поступку утврђено да је електрична енергија на мјерном мјесту подносиоца захтјева 
дјелимично мјерена, због неисправности која је утврђена од стране надлежне 
институције, те наведени правни основ, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог 
рјешења. 

Како се овај спор рјешава у скраћеном  поступку и како су трошкови поступка били 
незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду 
трошкова, 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, а у вези са одредбама члана 103. 
став 1. и 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", 
број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).  

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

  
 

Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 

 

 


