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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 Милијевић 
Ранка из Костајнице, 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 рачуна за утрошену електричну енергију, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 154. редовној сједници, одржаној 
24.09.2020. године, у Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Милијевић Ранка из Костајнице од 14.7.2020. године, у вези са 
тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са рачунима за 
утрошену електричну енергију за март, април и мај 2020. године, на мјерном мјесту 
наплатни број 700989050, у улици Светосавса број 13 у Костајници, рјешаваће се у 
скраћеном поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) примила је, дана 14.7.2020. године, захтјев, те, дана 5.8.2020. године, допуну 
захтјева за рјешавање спора Милијевић Ранка из Костајнице (у даљем тексту: подносилац 
захтјева), против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. 
Бања Лука (у даљем тексту: противна страна). Подносилац захтјева приговара на обрачун 
утрошене електричне енергије за март, април и мај 2020. године, на мјерном мјесту 
наплатни број 700989050, у улици Светосавска број 13 у Костајници. Наведени рачуни за 
утрошену електричну енергију су вршени процјеном потрошње електричне енергије у 
истом периоду претходне године. Подносилац, између осталог, наводи да се, приговором, 
обратио противној страни и тражио да се стварно очитана потрошња у мјесецу мају у износу 
од 346 kWh равномјерно распореди за наведене мјесеце, а не на начин како је то урађено 
корекцијом, односно од стварно утрошених 346 kWh у марту је обрачунато 303 kWh, у 
априлу 0 kWh, а у мају 43 kWh. С обзиром да противна страна није удовољила његовом 
захтјеву, то од Регулаторне комисије тражи да изврши правилну расподјелу стварно очитане 
потрошње, јер сматра да је оштећен обрачуном за март мјесец 2020. године. 

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-279-4/20 од 
10.08.2020. године, затражено изјашњење о захтјеву и достављање расположиве 
документације. У изјашњењу противне стране, које је примљено у Регулаторној комисији, 
дана 31.08.2020. године, је наведено да је на мјерном мјесту ЕД број 700989050, на адреси 
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Светосавска  број 13 у Костајници, као крајњи купац, у категорији потрошње “Домаћинство“-
1. тарифна група, регистрован подносилац захтјева. Мјерно мјесто се налази у стубишту 
зграде, редовно се очитава и достављају рачуни за утрошену електричну енергију. На овом 
мјерном мјесту је за мјесец март и април 2020. године вршена системска процјена потрошње, 
односно обрачун утрошене електричне енергије је вршен на основу потрошње електричне 
енергије из марта и априла 2019. године, јер подносилац захтјева није доставио стварно 
стање потрошње електричне енергије за ове мјесеце. Наиме, због опште познатих околности 
о епидемиолошкој ситуацији у Републици Српској, очитање утрошене електричне енергије у 
овом периоду се вршило путем доставе очитаних стања од стране купаца електричне 
енергије, а који су о овоме обавијештени путем средстава јавног информисања. У мају 
мјесецу 2020. године, након што су се стекли услови за редовно очитање, извршена је 
корекција системски процијењеног стања, о чему је подносилац обавијештен путем Књижне 
обавијести број 07-0520-700989050. Противна страна даље наводи да, у конкретном случају, 
подносилац захтјева није приговорио на рачунe за утрошену електричну енергију за март и 
април 2020. године,те да је, у смислу одредбе члана 86. став 5. Општих услова за испоруку и 
снабдијевање електричном енергијом – у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник 
Републике Српске", број 90/12 и 81/19) дужан да изврши плаћање истих. Дана 17.06.2020. 
године подносилац је доставио приговор на обрачун утрошка електричне енергије за март, 
април и мај 2020. године, а противна страна му је, дана 29.06.2020. године, доставила 
одговор у писаној форми, са образложењем због чега се није могао уважити његов приговор. 
Уз изјашњење је као доказна подлога, приложена документација којом је располагала 
противна страна. 

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 154. 
редовној сједници, одржаној 24.09.2020. 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. 

 

 
Предсједник 

 
 

Владислав Владичић 

                                                                                                                                       
                                         


