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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-433-12/19/P-161-306    
Датум: 03.12.2020. године 
             
             
На основу члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник 
Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 01/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", број 6/10 и 107/19), члана 33. 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 Живковић Вере из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' – МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се 
енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем обрачуна утрошене електричне 
енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 161. редовној 
сједници, одржаној 03.12.2020. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

1. УСВАЈА СЕ захтјев Живковић Вере из Бање Луке, којим оспорава рачун за 
утрошену електричну енерију за септембар 2019. године, на мјерном мјесту 
наплатни број 103441280 у улици Стојана Јанковића 55 у Бањој Луци у укупном 
износу од 2.151,93 КМ, те се овај рачун ставља ван снаге.  

2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 02.12.2019. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) је примила захтјев Живковић Вере из Бање Луке (у 
даљем тексту: подносилац захтјева) за рјешавање спора, 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 оспоравањем обрачуна утрошене електричне енергије за мјесец 
септембар 2019. године, у износу од 2.151,93 КМ, за утрошених 17.970 kWh, на мјерном 
мјесту наплатни број 103441280 у улици Стојана Јанковића 55 у Бањој Луци. У захтјеву 
се наводи да је овај рачун веома висок, те да није било могуће утрошити фактурисану 
количину електричне енергије, иако је утврђено да је бројило било исправно, те се 
тражи да се изврши корекција уторшене електричене енергије за септембар 2019. 
године, према дотадашњој потрошњи на овом мјерном мјесту. Уз захтјев је приложена 
расположива документација. 

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-433-2/19 
од 04.12.2019. године, затражено изјашњење о захтјеву и достављање расположиве 
документације. У изјашњењу противне стране, је наведено да је на овом мјерном мјесту, 
као крајњи купац електричне енергије регистрована Живковић Вера, у категорији 
потрошње „домаћинство“ – 1. тарифна група. За септембар 2019. године издат је рачун 
за утрошену електричну енергију од 17.970 kWh у овом мјесецу на мјерном мјесту 
наплатни број 103441280 у улици Стојана Јанковићан 55 у Бањој Луци у укупном износу 
од 2.151,93 КМ. Дана 23.10.2019. године, на захтјев купца због високог рачуна за 
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септембар 2019. године, противна страна је извршила замјену бројила, а скинуто 
бројило број 5954602 је послато Републичком заводу за стандардизацију и метрологију 
на контролу исправности. Завод је утврдио да је ово бројило исправно, те да нема 
основа да се изврши корекција обрачуна утрошене електричне енергије, о чему је 
обавијештен подносилац захтјева. Уз изјашњење је, као доказна подлога, приложена 
документација којом је располагала противна страна. 

Иако је подносиоцу захтјева достављен одговор на захтјев, подносилац захтјева је 
поднеском од 28.10.2020. године и даље остао код раније достављеног захтјева, 
тврдећи да није потрошена фактурисана електрична енергија у септембру 2019. године, 
те захтијева да се одлучи да се овај рачун коригује.  

Регулаторна комисија је размотрила цјелокупан предмет и оцијенила да су странке 
прибавиле довољно доказа на основу којих се могло правилно и потпуно утврдити 
чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и 
додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 159. редовној сједници, одржаној 
12.11.2020. 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 доставе коментаре на 
наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено 
је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, те је странкама 
остављен рок од осам дана за достављање коментара на ове акте. У остављеном року 
странке нису доставиле коментаре на наведене акте.  

Извршен је увид у сву достављену документацију и то: Захтјев подносиоца од  
28.11.2019. године и 28.10.2020. године; Изјашњење противне стране број 6929/19 од 
31.01.2020. и број 12520/20 од 27.01.2020. године; Молба за контролу исправности 
бројила од 17.10.2019. године; Налог за рад број 72398/5636041 од 23.10.2019. године; 
Записник о контроли мјерног мјеста број 001/82419 од 23.10.2019. године; Записник о 
замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 001/31384 од 23.10.2019. године; 
Захтјев за испитивање техничке исправности мјерног уређаја и преглед државних 
пломби број 12882/19 од 24.10.2019. године; Извјештај о контролном прегледу мјерила 
број 18/1.11/393-23-729/19 од 29.10.2019. године; Уговор о снабдијевању од 21.05.2013. 
године; Акт о достави документације број 06.11.2019. године; Акт о достави контроле 
исправности број 12520/19 од 05.11.2019. године; Рачунe за утрошену електричну 
енергију од априла 2017. до децембра 2019. године; Енергетску и финансијску картицу 
за мјерно мјесто наплатни број 103441280 и читачке листе за мјерно мјесто наплатни 
број 103441280. 

Након разматрања захтјева подносиоца, 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 одлучне 
чињенице: 

- Подносилац захтјева Живковић Вера из Бање Луке је у евиденцијама противне 
стране, регистрована као крајњи купац електричне енергије, на мјерном мјесту 
наплатни број 103441280 у улици Стојана Јанковићан 55 у Бањој Луци, у 
категорији потрошње "домаћинство'' - 1. тарифна група; 

- Прикључак за објекат подносиоца захтјева је монофазни, са прикључним водом 
пресјека 2,5 mm2 - бакарни, одобрене прикључне снаге 8,1 kW, са уграђеним 
главним инсталационим осигурачем од 25 А. 

- Ово мјерно мјесто се редовно очитава и редовно се издају рачуни за утрошену 
електричну енергију; 

- Просјечна очитана мјесечна потрошња електричне енергије на овом мјерном 
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мјесту у периоду од 2017. године, од када је постављено бројило број 5954602, 
износила је око 200 kWh. 

- Противна страна је подносиоцу захтјева издала рачун за септембар 2019. године 
за утрошену електричну енергију од 17.970 kWh, на мјерном мјесту наплатни број 
103441280 у улици Стојана Јанковића 55 у Бањој Луци у укупном износу од 
2.151,93 КМ. 

- Подносилац захтјева је противној страни због високог рачуна за септембар 2019 
године и због сумњи у исправност бројила, поднио Молбу за контролу 
исправности бројила од 17.10.2019. године; 

- Дана 23.10.2019. године, овлашћени радници противне стране извршили су 
контролу овога мјерног мјеста и том приликом су извршили замјену бројила при 
чему је скинуто бројило број 5954602, а постављено бројило број 90441; 

- Скинуто бројило број 5954602 је достављено Републичком заводу за 
стандардизацију и метрологију, који је утврдио да је бројило број 5954602 
исправно и 

- Противна страна није прихватила приговор крајњег купца на рачун за септембар 
2019. године. 

На основу увида у захтјев подносиоца, изјашњење противне стране, уговор о 
снабдијевању од 21.05.2013. године, рачунe за утрошену електричну енергију, 
енергетску картицу, финансијску картицу и читачке листе, утврђено је да је подносилац 
захтјева код противне стране регистрован, као крајњи купац електричне енергије на 
мјерном мјесту наплатни број 103441280 у улици Стојана Јанковића 55 у Бањој Луци, у 
категорији потрошње "домаћинство'' - 1. тарифна група. Такође, на основу издатих 
рачуна, енергетске картице, те читачких листа утврђено је да је ово мјерно мјесто 
редовно очитавано од стране овлашћених радника противне стране. На основу уговора 
о снабдијевању од 21.05.2013. године, Записника о контроли мјерног мјеста број 
001/82419 од 23.10.2019. године, Записника о замјени бројила и пломбирању мјерног 
мјеста број 001/31384 од 23.10.2019. године утврђено је да је прикључак на објекту 
подносиоца захтјева монофазни, са прикључним водом пресјека 2,5 mm2 – бакарни 
проводник, одобрене прикључне снаге 8,1 kW, са уграђеним главним инсталационим 
осигурачем од 25 А. 

Противна страна је подносиоцу захтјева издала рачун за септембар 2019. године у 
износу од 2.151,93 КМ, за утрошених 17.970 kWh у истом мјесецу 2019. године. Имајући 
у виду да је на овом рачуну приказана веома велика потрошња електричне енергије у 
односу на претходни период и техничке карактеристике прикључка, подносилац захтјева 
је противној страни поднио молбу од 17.10.2019. године, за контролу исправности 
бројила број 5954602. На основу Налога за рад број 72398/5636041 од 23.10.2019. 
године, Записника о контроли мјерног мјеста број 001/82419 од 23.10.2019. године и 
Записника о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 001/31384 од 23.10.2019. 
године, утврђено да су, дана 23.10.2019. године, овлашћени радни противне стране 
извршили контролу мјерног мјеста подносиоца захтјева и да је стање на прикључку било 
уредно. Том приликом је извршена и замјена бројила, при чему је скинуто бројило број 
5954602, а постављено бројило број 90441. На основу Захтјева за испитивање техничке 
исправности мјерног уређаја и преглед државних пломби број 12882/19 од 24.10.2019. 
године и Извјештаја о контролном прегледу мјерила број 18/1.11/393-23-729/19 од 
29.10.2019. године, утврђено је да је скинуто бројило број 5954602, достављено 
Републичком заводу за стандардизацију и метрологију, те да је овај завод утврдио да 
бројило број 5954602 има исправан жиг и да је исправно.  

На основу рачуна за септембар 2019. године, читачке листе и енергетске картице за ово 
мјерно мјесто утврђено је да је очитање на овом мјерном мјесту извршено 30.09.2019. 
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године и да је на основу овог очитања издат рачун за септембар 2019. године, за 
утрошених 17.970 kWh електричне енергије. Наиме, 30.09.2019. године је на бројилу 
број 5954602 очитано стање 27.053 kWh, а претходно крајем августа 2019. године је 
очитано стање 9.083 kWh, што значи да је у септембру 2019. године преко овога мјерног 
мјеста преузето 17.970 KWh и то није спорно. Имајући у виду чињеницу да је ово мјерно 
мјесто редовно очитавано, односно да је очитавано сваког мјесеца, да је утврђено од 
надлежне институције да је бројило исправно, да је претходна просјечна потрошња у 
периоду од 2017. године, очитана на бројилу број 5954602 била око 200 kWh, то се са 
сигурношћу, с обзиром на техничке карактеристике прикључка на овом објекту, може 
закључити да је за мјесец дана, односно у септембру 2019. године, било технички 
немогуће преузети 17.970 kWh електричне енергије са електродистрибутивне мреже, 
преко овог мјерног мјеста. С обзиром да се на мјерном мјесту крајњег купца налазио 
главни осигурач од 25 А и да се ради о монофазном прикључку, такво техничко стање 
одговара прикључној снази од 5,8 kW и имајући у виду ове чињенице, максимална 
потрошња електричне енергије на овом мјерном мјесту у једном мјесецу, физички је 
могла бити око 4.176 kWh.  

С обзиром на чињеницу да је у техничком смислу било немогуће преузети на мјерном 
мјесту подносиоца захтјева количину од 17.970 kWh електричне енергије у току једног 
мјесеца, то се читачке листе и рачун за утрошену електричну енергију нису могли 
прихватити као доказ о стварној потрошњи електричне енергије у септембру 2019. 
године на овом мјерном мјесту. Према томе, противна страна је пропустила дужне 
радње на континуираном утврђивању стварног стања потрошње електрине енергије на 
мјерном мјесту подносиоца захтјева и према том стању издавати рачуне за утрошену 
електричну енергију, што је у супротности са одребама члана 9. тачка е. и члана 10. в. 
Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – у даљем тексту: 
Општи услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12 и 81/19, као и 
одредбом члана 49. став 1. Закона о заштити потрошача у Републици Српској 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 6/12).   

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, захтјев подносиоца је требало 
уважити, и ставити ван снаге рачун за утрошену електричну енергију на овом мјерном 
мјесту за септембар 2019. године, како је и одлучено у тачки 1. диспозитива овога 
рјешења. 

С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка 
били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду 
трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овога 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 одредбом члана 103. 
став 1. Закона о општем управном поступку. 

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

 

Предсједник 

Владислав Владичић 
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