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 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-441-10/20/Р-169-60   
Датум: 18.02.2021. године                                                     
 
 
На основу одредби члана 32. став 2. тачка 3. Закона о електричној енергији 
("Службени гласник Републике Српске", број 68/20), 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 Никић Слободана из Брчког, 
заступаног од стране Мирјане Мрђен, адвоката из Брчког, против МХ "ЕРС" МП а.д. 
Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, у вези са обрачуном утрошене електричне 
енергије, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије, Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске на 169. редовној сједници одржаној 
18.02.2021. године, у Требињу, донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. НАЛАЖЕ СЕ МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој да  
стави ван снаге корекцију обрачуна електричне енергије у износу од 455,55 
КМ од 29.10.2020. године, за мјерно мјесто подносиоца захтјева ЕД број 
32011150, које се налази на адреси Вукосавље - Фаза 1 бб, Општина 
Вукосавље, те да за ово мјерно мјесто сачини нову корекцију обрачуна 
електричне енергије за период од годину дана од дана замјене бројила број 
063345, према потрошњи електричне енергије која је постигнута у временском 
периоду када је мјерење електричне енергије било исправно. 

2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом 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 17.11.2020. године, захтјев за рјешавање спора Никић 
Слободана из Брчког (у даљем тексту: подносилац захтјева), заступаног од стране 
Мирјане Мрђен, адвоката из Брчког, као и допуну овог захтјева од 14.12.2020. године, 
против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој (у даљем тексту: 
противна страна), у вези саобрачуном утрошене електричне енергије, односно у вези 
са корекцијом обрачуна електричне енергије. У захтјеву је приговорено на корекцију 
обрачуна електричне енергије у износу од 450 КМ, коју је противна страна сачинила 
за мјерно мјесто подносиоца, а након што је утврђено да је бројило дјелимично 
мјерило испоручену електричну енергију. Подносилац захтјева истиче да у 
предметном објекту ријетко борави, због чега има мању потрошњу електричне 
енергије, те да му није јасно на који је начин одређена корекција обрачуна и за коју 
истиче да није сачињена у складу са прописима. Поред наведеног, подносилац 
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захтјева је навео да за исправност бројила одговара искључиво противна страна, те 
предлаже да Регулаторна комисија наложи противној страни да не потражује 
наведени износ корекције обрачуна.  

Дана 15.01.2021. године, Регулаторна комисија је примила изјашњење противне 
стране о захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је подносилац захтјева 
регистрован као крајњи купац у категорији потрошње "домаћинство" на мјерном 
мјесту ЕД број 32011150 у мјесту Вукосавље. Противна страна је истакла да је, дана 
23.09.2020. године, извршена замјена бројила број 063345, чијом контролом је 
касније утврђено да је неисправно и да региструје потрошњу само на једној фази. 
Како се даље наводи, након тога је сачињена корекција обрачуна испоручене 
електричне енергије. У изјашњењу се истиче да је корекција обрачуна електричне 
енергије извршена за период од двије године, јер је утврђено да је бројило било 
неисправно од септембра 2017. године, а за корекцију обрачуна је узета потрошња 
електричне енергије постигнута у периоду прије септембра 2017. године. Противна 
страна је указала, да је корекција обрачуна извршена у износу од 1570 kWh за ниже 
сезонске тарифне ставове и 1810 kWh за више сезонске тарифне ставове, те је 
предложила да се захтјев подносиоца захтјева одбије као неоснован. 

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 167. редовној сједници, одржаној 26.01.2021. године, 
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 од дана пријема доставе коментаре на 
наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије 
објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са 
могућношћу подношења коментара. У остављеном року странке нису доставиле 
коментаре на закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку и нацрт 
рјешења. 

Приликом рјешавања овог спора размотрени су сљедећи документи: Захтјев за 
рјешавање спора од 17.11.2020. године, Допуна захтјева за рјешавање спора од 
14.12.2020. године, Пуномоћ од 17.11.2020. године, Изјашњење противне стране о 
захтјеву подносиоца број 14662-1/21 од 11.01.2021. године, Рјешење о издавању 
електроенергетске сагласности број 121/2006. године од 16.09.2006. године, Уговор о 
снабдијевању од 16.09.2006. године, Уговор о јавном снабдијевању број 211150-2 од 
12.05.2010. године, Потврду о замјени бројила број 001356 од 10.06.2016. године, 
Записник о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 014830 од 23.09.2020. 
године, Књижно задужење: 02-1020-12015593-06 од 29.10.2020. године, Извјештај о 
контролисању бројила број 20877/2 од 08.10.2020. године, Обавјештење о извршеној 
корекцији обрачуна број I/0-87/20 од 06.11.2020. године, Приговор купца број 2-450-
2020 од 13.11.2020. године, Финансијску картицу наплатни број 12015593 и 
Енергетску картицу број 12015593.  

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у 
приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице:  

 Подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране, евидентиран као 
крајњи купац у категорији потрошње "домаћинство" на мјерном мјесту ЕД број 
32011150, које се налази на адреси Вукосавље-Фаза 1 бб, Општина 
Вукосавље; 

 Подносилац захтјева је са противном страном, дана 16.09.2006. године, 
закључио уговор о снабдијевању број 121/2006. године; 
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 Дана 10.06.2016. године, противна страна је на мјерном мјесту подносиоца 
захтјева поставила бројило број 063345, што је констатовано Потврдом о 
замјени бројила број 001356 од 10.06.2016. године; 

 Дана 23.09.2020. године, на мјерном мјесту ЕД број 32011150, радници 
противне стране су извршили замјену бројила број 063345 и постављање 
бројила број 142061, што је констатовано Записником о замјени бројила и 
пломбирању мјерног мјеста број 014830 од 23.09.2020. године; 

 Након замјене, бројило број 063345 је достављено на ванредну контролу 
исправности, којом је утврђено да бројило није у класи тачности и да 
региструје потрошњу само на једној фази, а што је констатовано Извјештајем о 
контролисању бројила број 20877/2 од 08.10.2020. године; 

 Противна страна је, дана 29.10.2020. године, за мјерно мјесто ЕД број  
32011150, сачинила корекцију обрачуна испоручене електричне енергије у 
износу од 1570 kWh за ниже сезонске тарифне ставове и 1810 kWh за више 
сезонске тарифне ставове, односно у износу од 455,55 КМ, о чему је 
подносиоцу захтјева, дана 06.11.2020. године, доставила обавјештење о 
извршеној корекцији обрачуна; 

 Корекција обрачуна електричне енергије је извршена за период од двије 
године од дана замјене бројила број 063345; 

 Дана 13.11.2020. године, подносилац захтјева је противној страни доставио 
приговор на достављену корекцију обрачуна испоручене електричне енергије; 

 Подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу 
корекције обрачуна електричне енергије. 

На основу напријед наведених чињеница је утврђено да су радници прoтивне стране, 
дана 23.09.2020. године, на мјерном мјесту подносиоца захтјева ЕД број 32011150 
извршили замјену бројила број 063345 и постављање бројила број 142061. О 
извршеној замјени бројила сачињен је Записник о замјени бројила и пломбирању 
мјерног мјеста број 014830 од 23.09.2020. године, којим је констатовано и да је разлог 
замјене бројила сумња у исправност мјерења испоручене електричне енергије. 
Такође је утврђено да је, након замјене, извршена и ванредна контрола исправности 
бројила број 063345, којом је утврђено да бројило није у класи тачности и да 
региструје потрошњу само на једној фази, а што је констатовано Извјештајем о 
контролисању бројила број 20877/2 од 08.10.2020. године. Дакле, ванредном 
контролом замијењеног бројила број 063345 је утврђено да је ово бројило 
неисправно и да је испоручена електрична енергије мјерена само дјелимично. 

Имајући у виду стање које је утврђено контролом бројила број 063345, те чињеницу 
да мјерење испоручене електричне енергије није било исправно, противна страна је, 
на основу одредбе члана 79. став 2. Општих услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом - у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник 
Републике Српске", број 90/12 и 81/19), извршила корекцију обрачуна електричне 
енергије. Овом је прописано да се, уколико се баждарењем утврди да је мјерни 
уређај имао грешку два пута већу од класе тачности или због квара извјесно вријеме 
није мјерио електричну енергију и снагу, односно да је мјерење електричне енергије 
било дјелимично, испоручена електрична енергија, односно снага утврђује 
прорачуном ако је могуће или процјеном. Из достављене документације је утврђено 
да је противна страна, дана 29.10.2020. године, на основу одредби члана 79. став 2. 
и 3. Општих услова сачинила корекцију обрачуна испоручене електричне енергије за 
мјерно мјесто подносиоца ЕД број 32011150 и то у износу од 1570 kWh за ниже 
сезонске тарифне ставове и 1810 kWh за више сезонске тарифне ставове, односно у 
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износу од 455,55 КМ, а према потрошњи из периода септембар 2016. године - август 
2017. године, јер је након тог периода дошло до пада потрошње електричне енергије, 
а што је утврђено из енергетске картице за мјерно мјесто подносиоца. Из енергетске 
картице за мјерно мјесто подносиоца захтјева је утврђено да је у периоду септембар 
2016 - август 2017. године, односно периоду из ког је узета потрошња за корекцију 
обрачуна, регистрована потрошња у укупном износу од 3555 kWh, док је у периоду 
септембар 2019. године – август 2020. године, дакле периоду који непосредно 
претходи замјени бројила број 063345 регистровано укупно 1813 kWh, дакле скоро 
дупло мања потрошња електричне енергије. Поред тога, из енергетске картице се 
може закључити да је на бројилу број 063345 за 23 дана у мјесецу септембру 2020. 
године регистровано 101 kWh, док је на новом постављеном бројилу број 142061 за 
само седам дана у  септембру 2020. године регистровано 80 kWh. Све ово додатно 
указује да је постојало дјелимично мјерење испоручене електричне енергије на 
мјерном мјесту подносиоца захтјева због грешке у мјерењу, а која је утврђена 
ванредном контролом исправности бројила број 063345.     

Међутим, противна страна је корекцију обрачуна испоручене електричне енергије 
неосновано сачинила за период од двије године од замјене бројила број 063345. 
Наиме, противна страна је одредила период који је коришћен за корекцију обрачуна 
електричне енергије противно одредби члана 79. став 7. Општих услова. Овом 
одредбом је прописано да се корекција обрачуна због грешке у мјерењу утврђује за 
период од дана настанка до дана отклањања грешке у мјерењу, при чему тај период 
не може бити дужи од годину дана. Према томе, с обзиром да је грешка у мјерењу 
електричне енергије утврђена у 2017. години, корекција обрачуна испоручене 
електричне енергије се могла сачинити највише за период од годину дана од дана 
замјене бројила број 063345. Због тога је противној страни и наложено да сачињену 
корекцију обрачуна од 29.10.2020. године стави ван снаге и сачини нову корекцију 
обрачуна електричне енергије за период од годину дана од дана замјене наведеног 
бројила, а на основу одредбе члана 79. став 7. Општих услова. 

Имајући у виду напријед наведено чињенично стање, одлучено је као у тачки 1. 
диспозитива овог рјешења. 

Како се овај спор рјешава у скраћеном  поступку и како су трошкови поступка били 
незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду 
трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, одлучила да 
свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на 
основу члана 103. 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 овог рјешења.        

 
 Предсједник 

 
Владислав Владичић 


