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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 
Александра Тодоровића из Млиништа, заступаног по пуномоћнику Мили Марчићу, 
адвокату из Мркоњић Града, 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 158. редовној 
сједници, одржаноj 5. новембра 2020. године, у Требињу, донијела јe 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

Спор покренут захтјевом Александра Тодоровића из Млиништа од 06.06.2020. године, 
заступаног по пуномоћнику Мили Марчићу, адвокату из Мркоњић Града, 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 06.06.2020. године, насловљеним као: '''Захтјев за заштиту права као 
потрошача'',  Александар Тодоровић из Мркоњић Града (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 на мјерном мјесту ЕД број 1016700 Гостионица ''МАЛИ РАЈ М'', Александар 
Тодоровић с.п., у улици  Подоругла бр. 10, у Млиништу. Подносилац у захтјеву, између 
осталог, наводи да је након уградње новог бројила 2019. године, примијетио да су, од 
септембра 2019. године, потрошња електричне енергије, односно рачуни за електричну 
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енергију, енормно већи од рачуна за претходне мјесеце. Због тога је од противне 
стране тражио да се изврши провјера исправности бројила, а од стране Републичког 
завода за стандардизацију и метрологоију је утврђено да је бројило број 152779 
произвођача ''ЕНЕЛ'', неисправно. Подносилац захтјева наводи да је противна страна 
након тога извршила корекцију обрачуна електричне енергије за децембар 2019. и 
јануар 2020. године у износу од 234,37 КМ, али није уважила његов захтјев да се 
изврши корекција обрачуна од септембра 2019. године, те од Регулаторне комисије 
тражи да се изврши корекција обрачуна за период од годину дана. 

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-253-2/20 
од 29.06.2020. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање 
расположиве документације. 

Регулаторна комисија је, дана 22.10.2020. године, примила изјашњење противне 
стране, са расположивом документацијом. У изјашњењу је, између осталог, наведено 
да се захтјев подносиоца односи на оспоравање корекције обрачуна утрошене 
електричне енергије у износу од 234,37 КМ, према Књижној обавијести број 02-0320-
1016700 од 30.03.2020. године, на мјерном мјесту ЕД број 1016700 Гостионица ''МАЛИ 
РАЈ М'', Александар Тодоровић с.п., у улици Подоругла бр. 10, у Млиништу, на којем је 
подносилац захтјева евидентиран као крајњи купац од 01.07.1997. године. Противна 
страна наводи да је мјерно мјесто доступно за очитање, те да се редовно очитава и 
редовно се испостављају рачуни за електричну енергију. Због увећане потрошње 
електричне енергије, подносилац захтјева је, дана  11.12.2019. године, поднио захтјев 
за замјену бројила број 152799. Бројило је скинуто, дана 29.01.2020. године, и 
достављено Републичком заводу за стандардизацију и метрологију, који је, својим 
извјештајем о контролном прегледу бројила од 18.03.2020. године, утврдио 
неисправност бројила. Противна страна наводи да је приликом скидања бројила, стање 
бројчаника  било 58714 kWh, тако да је потрошња умањена за 1116 kWh за годину дана 
уназад, највише до 9% према поменутом извјештају, што према Књижној обавијсти од 
18.03.2020. године износи 234,37 КМ, у виду финансијског одобрења на картици 
потрошача. 

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 158. редовној сједници, одржаној 05.11.2020. 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 
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