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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-294-13/20-Р-156-263                                                                        
Датум: 15.10.2020. 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 
Чекић Сање из Градишке, 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 156. редовној 
сједници, одржаној 15. октобра 2020. године, у Требињу, донијела је  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

 
1. ОДБИЈА СЕ захтјев Чекић Сање из Градишке од 14.07.2020 године, за 

корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, за период од 2013. до 
2018. године, на мјерном мјесту ЕД број 519279220, у улици Милоша 
Црњанског број 43а у Градишци, 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 14.07.2020. године и допуном поднеска од 11.09.2020. године, 
Чекић Сања из Градишке (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, која је извршена за период од годину дана, а након поднесеног 
захтјева за промјену тарифне групе од 12.11.2019. године, на начин да је, мјерно 
мјесто из категорије потрошње ''домаћинство'' – 2. тарифна група, разврстано у  
категорију потрошње ''домаћинство'' – 1. тарифна група. Подносилац захтјева није 
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задовољан периодом за који је противна страна извршила корекцију обрачуна, па 
од Регулаторне комисије тражи да период за корекцију обрачуна, умјесто од 
годину дана, буде одређен почев од 2013. године и да му се изврши поврат, 
односно разлика новца по том основу. 

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-294-
2/20 од 07.08.2020. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и 
достављање расположиве документације. 

Регулаторна комисија је, дана 31.8.2020 године, примила изјашњење противне 
стране, са расположивом документацијом. У изјашњењу је, између осталог, 
наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање периода за који је 
извршена корекције обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД 
број 519279220, а које се налази у улици Милоша Црњанског бр. 43 а у Градишци. 
Мјерно мјесто се налази у стубишту зграде, редовно се очитава и редовно се 
испостављају рачуни за електричну енергију. Противна страна наводи да се 
крајњи купац обратио са захтјевом да му се изврши поврат новца, почев од 2013. 
године, након извршене промјене тарифне групе, по његовом захтјеву од 
12.11.2019. године. Након извршеног сврставања крајњег купца из категорије 
потрошње ''домаћинство'' – 2. тарифна група, у категорију потрошње 
''домаћинство'' – 1. тарифна група, противна страна наводи да је извршила 
корекцију обрачуна утрошене електричне енергије за период од годину дана у 
укупном износу од 52,75 КМ у форми књижне обавијести број 05-1119-519279220 
од 19.11.2019. године. Противна страна наводи да се подносилац захтјева, 
незадовољан периодом за који је извршена корекција обрачуна, обраћао у више 
наврата поднесцима, на које су му достављени одговори, да се не може 
удовољити његовом захтјеву да период корекције обрачуна буде одређен у 
периоду дужем од годину дана. 

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 154. редовној сједници, одржаној 
24.09.2020. 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, 
подносилац захтјева је доставио коментаре на закључак о рјешавању спора у 
скраћеном поступку и нацрт рјешења. Подносилац захтјева у коментрима наводи 
да је противна страна инсталисала уклопни сат за управљање тарифама на овом 
мјерном мјесту, али он никад није био у функцији, тако да је противна страна 
читав период, почев од 2013. године, када је регистрован као крајњи купац, сву 
утрошену електричну енергију обрачунавала по већем дневном тарифном ставу. 
На овај начин, како подносилац захтјева наводи, противна страна је починила 
кривично дјело крађе, те тражи да му се изврши поврат новца по овом основу за 
период од 2013. до 2018. године, а не само за период од годину дана за који је 
извршена корекција обрачуна утрошене електричне енергије. Подносилац 
захтјева тражи и накнаду трошкова поступка које је имао у овом спору у износу од 
1.150,00 КМ. 
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У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су 
странке приложиле: поднесак од 11.07.2020. године, поднеске које је подносилац 
захтјева доставио противној страни од 12.11.2019, 23.12.2019 и 23.06.2020. 
године, одговоре противне стране од 19.11.2019. 26.12.2019. и 07.01.2020. године, 
изјашњења противне стране од 28.08.2020. године и од 26.08.2020. године, 
декларацију о прикључку од 27.08.2020. године, рачун за електричну енергију за 
мјесец новембар 2019. године, књижну обавијест од 19.11.2019. године, 
енергетску картицу, картицу по датуму књижења – редовна потрошња, картица по 
датуму књижења са раздвојеним салдом енергије, камате – редовна потрошња и 
читачке листе и коментаре подносиоца захтјева од 01.10.2020. године. 

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране, коментара 
подносиоца захтјева 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 519279220, у улици Милоша Црњанског број 43а 
у Градишци, почев од 2013. године, евидентиран је подносилац захтјева; 

 мјерно мјесто се налази у стубишту зграде, а према подацима из енергетске 
картице, на овом мјерном мјесту редовно је очитавана потрошња 
електричне енергије, док су према подацима из картице потрошача редовно 
испостављани рачуни за утрошену електричну енергију; 

 на овом мјерном мјесту, инсталисани уклопни сат за управљање тарифама 
није био у функцији;  

 почев од 2013. године, цјелокупна потрошња електричне енергије је 
обрачунаванa по већем дневном тарифном ставу, а подносилац захтјева је 
био сврстан у категорије потрошње ''домаћинство'' – 2. тарифна група; 

 подносилац захтјева се поднеском од 12.11.2019. године обратио противној 
страни захвтијевајући да му се изврши поврат, односно разлика новца по 
основу обрачуна потрошње електричне енргије у већем дневном тарифном 
ставу, почев од 2013. године; 

 противна страна је, поступајући по овом захтјеву извршила сврставање 
крајњег купца из категорије потрошње ''домаћинство'' – 2. тарифна група, у  
категорију потрошње ''домаћинство'' – 1. тарифна група и извршила 
корекцију обрачуна утрошене електричне енергије за период од годину дана  
у укупном износу од 52,75 КМ у форми књижне обавијести број 05-1119-
519279220 од 19.11.2019. године, a који износ је приказан на рачуну за 
мјесец новембар 2019. године; 

 противна страна је, дана 27.8.2020. године, издала декларацију о прикључку 
за ово мјерно мјесто; 

 премa подацима из картице потрошача са стањем на дан 31.07.2020. 
године, подносилац захтјева по основу утрошене електричне енергије дугује 
противној страни износ од 247,43 КМ. 

Предмет овог спора је утврђивање основаности извршене корекције обрачуна 
утрошене електричне енергије, односно немогућност противне стране да изврши 
корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, за период од 2013. године до 
2018. године. Наиме, на овом мјерном мјесту, почев од 2013. године, када је 
извршена регистрација подносиоца захтјева, као крајњег купца, цјелукупна 
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потроња електричне енергије је обрачунавана према већем дневном тарифном 
ставу, иако је подносилац захтјева био сврстан у категорије потрошње 
''домаћинство'' – 2. тарифна група, при чему инсталисани уклопни сат за 
управљање тарифама никада није био у функцији. 

Противна страна је уважила захтјев подносиоца од 12.11.2019. године за  
сврставање крајњег купца из категорије потрошње ''домаћинство'' – 2. тарифна 
група, у категорију потрошње ''домаћинство'' – 1. тарифна група, односно тарифна 
група купаца, код којих се активна електрична енергија обрачунама на основу 
мјерења једнотарифним бројилом, на основу одредбе тачке IV став 1. алинеја а. 
Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије и коришћење 
дистрибутивне мреже (''Службени гласник Републике Српске'', број 61/16). 
Противна страна је тада извршила корекцију обрачуна утрошене електричне 
енергије за период од годину дана, тј. од новембра 2018. до октобра 2019. године, 
у форми књижне обавијести број 05-1119-519279220 од 19.11.2019. године, у 
износу од 52,75 КМ, који износ је приказан на рачуну за електричну енергију за 
мјесец новембар 2019. године. Наиме, противна стране је, након промјене 
тарифне групе, извршила корекцију обрачуна утрошене електричне енергије за 
период од годину дана, на основу одредбе члана 79. став 7. Општих услова за 
испоруку и снабдијевање електричном енергијом, у даљем тексту: Општи услови 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12 и 81/19), којом одредбом је 
прописано да период за који се врши корекција обрачуна због грешке у мјерењу 
не може бити дужи од годину дана. Имајући у виду наведену одредбу, противна 
страна, није имала основа да изврши корекцију обрачуна, односно поврат новца 
који се захтјевом тражи, почев од 2013. године, дакле изван временског периода 
за корекцију обрачуна од годину дана. Због тога се захтјев подносиоца да се 
изврши корекција у периоду он 2013. до 2018. године није могао уважити, посебно 
што је подносилац захтјева, као крајњи купац, имао могућност да прати стање на 
издатим рачунима и примјену одговарајућег тарифног става, те да о уоченим 
неправилностима и стању на мјерном мјесту, благовремено обавјести 
дистрибутера, у смислу одредбе члана 11. тачка ж. Општих услова. На основу 
одредбе члана 109. Општих услова крајњи купац има могућност подношења 
пригаовора за било какве неправилности у примјени Општих услова, тако да се 
мора поштовати прописани рок за корекцију обрачуна. Због тога се нису могли 
прихватити коментари подносиоца захтјева да период за корекцију обрачуна буде 
одређен од 2013. до 2018. године и да му се по том основу изврши поврат новца. 
Што се тиче навода у коментарима, да је у овом случају извршено кривично дјело 
крађе, подносилац захтјева има могућност да се у цјелости обештети истицањем 
имовинскоправног захтјева у кривичном поступку пред надлежним судом, уколико 
се утврди кривична одговорност појединих радника противне стране. 

С обзиром да према подацима из картице потрошача, подносилац захтјева са 
стањем на дан 31.07.2020. године дугује противној страни износ од 247,43 КМ по 
основу утрошене електричне енергије, противна страна је, на основу одредбе 
члана 80. алинеја 3. Закона о електричној енергији и одредбе члана 97. став 1. 
тачка и. Општих услова, 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 тражи да му се изврши 
корекција обрачуна утрошене електричне енергије за период од 2013. до 2018. 
године у цјелости неоснован и у супротности са одредбом члана 79. став 7. 
Општих услова, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.  
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С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном  поступку, без одржавања 
расправе и на основу документације које су странке приложиле, неоснован је 
захтјев подносиоца за накнадом трошкова поступка у износу од 1.150,00 КМ, тако 
да је Регулаторна комисија, тачком 2. диспозитива овог рјешења, одлучила да 
свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, на 
основу одредби члана 27. став 2. Закона о електричној енергији и члана 103. 
Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 
13/02, 87/07, 50/10 и 66/18). 

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 

                                                                                                                                                                                                     


