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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 
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 154. редовној 
сједници, одржаноj 24. септембра 2020. године, у Требињу, донијела јe 
 

З А К Љ У Ч А К 

Спор покренут Чекић Сање из Градишке од 14.7.2020. године, 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, рјешаваће се у скраћеном 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, након утврђене неисправности рада уклопног сата за управљање тарифама, 
мјерно мјесто из категорије потрошње ''домаћинство'' – 2. тарифна група, разврстано у  
категорију потрошње ''домаћинство'' – 1. тарифна група. Подносилац захтјева није 
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. 
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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 корекција 
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 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 154. редовној сједници, одржаној 24. септембра 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 

    


