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 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:01-448-8/20/ Р-171-129   
Датум: 12.03.2021. године                                                     
                            
 
На основу одредби члана 32. став 2. алинеја 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 
Јурошевић Миладина из Зворника, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - 
ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, у вези са обрачуном утрошене електричне 
енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 171. редовној 
сједници одржаној 12.03.2021. године, у Требињу, донијела је 
 

  РЈЕШЕЊЕ 

1. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-
Бијељина" а.д. Бијељина, да сачини нову корекцију обрачуна утрошене електричне 
енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева ИД број 0038410300004006, у 
објекту на адреси Матковци, oпштина Осмаци, за период од годину дана, према 
будућој потрошњи када је мјерење било исправно, а да корекцију обрачуна 
утрошене електричне енергије од 19.12.2019. године у износу од 376,98 КМ, стави 
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 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) примила је, дана 26.11.2020. године, захтјев за рјешавање спора Јурошевић 
Миладина из Зворника (у даљем тексту: подносилац захтјева), против Мјешовитог 
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина (у даљем 
тексту: противна страна), којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне 
енергије на мјерном мјесту ИД број 0038410300004006, у објекту на адреси Матковци, 
oпштина Осмаци, у вези са замјеном мјерног уређаја. Подносилац захтјева је приговорио на 
корекцију обрачуна испоручене електричне енергије у износу од 376,98 КМ, а која је 
сачињена, након контроле исправности бројила којом је утврђено да бројило није 
исправно. У захтјеву је указано да су од септембра 2018. године до 05.08.2019. године на 
овом мјерном мјесту три пута вршене замјене мјерног уређаја и сва три су регистровала 
потрошњу 0,00 kWh. Поред тога, подносилац захтјева је навео да је чињеница да није било 
потрошње електричне енергије због тога што нико не живи у наведеном објекту, а не због 
неисправности мјерног уређаја због које је извршена спорна корекција обрачуна. Због тога 
сматра да није дужан да сноси трошкове који су настали евентуалним кваром, те предлаже 
да се сачињена корекција обрачуна електричне енергије стави ван снаге. 
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Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-448-2/20 од 
14.12.2020. године, затражено изјашњење о захтјеву и достављање расположиве 
документације. У изјашњењу противне стране, које је примљено у Регулаторној комисији, 
дана 15.01.2021. године, је наведено да је на мјерном мјесту ИД број 0038410300004006, у 
објекту на адреси Матковци, oпштина Осмаци, као крајњи купац, у категорији потрошње 
“Домаћинство“-1. тарифна група, регистрован подносилац захтјева. Дана 05.08.2019. 
године извршена је контрола овог мјерног мјеста, а у записнику о контроли је 
констатовано да дисплеј бројила не показује потрошњу, односно да дисплеј не ради, те је 
извршена замјена бројила. Скинуто бројило, серијски број 30047419, достављено је у 
овлашћену лабораторију противне стране, ради ванредне контроле техничке исправности 
наведеног бројила. Контролним прегледом бројила број 30047419 у овлашћеној 
лабораторији, Републички завод је утврдио да се стање на бројчанику веће тарифе не 
може утврдити (у за то остављену рубрику у записнику стављене три цртице), те је 
закључено да бројило не задовољава метролошке прописе. На основу Записника о 
прегледу мјерила број: 18/1.12-393-09-491/2019 од 18.11.2019. године сачињена је 
корекција обрачуна утрошене електричне енергије у износу од 376,98 КМ, у складу са 
одредбама члана 79. став 2. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном 
енергијом ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12 и 81/19) - у даљем тексту: 
Општи услови. Како се у овом случају није могло утврдити када је наступила неисправност 
бројила, то је период корекције утврђен у трајању од годину дана уназад од дана 
отклањања грешке у мјерењу, тј у периоду од 01.09.2018. године до 05.08.2019. године 
када је бројило серијски број 30047419 замијењено, а на основу одредбе члана 79. став 7. 
Општих услова. Подносилац захтјева је дана 12.03.2020. године поднио приговор на 
предметну корекцију, а противна страна му је дана 19.05.2020. године одговорила на 
приговор и поучила га да се може обратити Регулаторној комисији уколико није 
задовољан одговором.   

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 169. редовној сједници, одржаној 18.02.2021. 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 
достављале коментаре на наведене акте. 

У поступку рјешавања овог спора размотрени су сљедећи документи: Захтјев за рјешавање 
спора од 26.11.2020. године, Захтјев за изјашњење број01-448-2/20 од 14.12.2020. године, 
Изјашњење противне стране број 45/21 од 11.01.2021. године, Записник о контроли 
мјерног мјеста са директним мјерењем потрошње од 05.08.2019. године, Записник о 
замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 131/19 од 05.08.2019. године, 
Декларација о прикључку број 387/15 од 13.03.2015. године, Записник о прегледу мјерила 
број: 18/1.12-393-09-491/2019 од 18.11.2019. године, Корекција потрошње купца-
Задужење од 19.12.2019. године, Жалба-Приговор подносиоца на корекцију, Одговор на 
приговор број 1708-2/20, те Финансијске картице ИД број 0038410300004006. 

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: 
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 подносилац захтјева је регистрован, као крајњи купац електричне енергије, у 
категорији потрошње ''Домаћинство'' – 1. тарифна група, на мјерном мјесту ИД број 
0038410300004006, у објекту на адреси Матковци, oпштина Осмаци; 

 Дана 05.08.2019. године, извршена је контрола мјерног мјеста, а у записнику о 
контроли је констатовано да дисплеј бројила број 30047419 не показује потрошњу, 
односно да дисплеј не ради, овом приликом је бројило замијењено, што је 
констатовано Записником о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 
131/19; 

 Записником о контролном прегледу бројила број 30047419 од 18.11.2019. године 
који је извршен у овлашћеној лабораторији противне стране, Републичког завода 
није утврђено стање на бројчанику веће тарифе, те је закључено да бројило не 
задовољава метролошке прописе, односно да није исправно.  

 Дана 19.12.2019. године противна страна је сачинила корекцију обрачуна 
електричне енергије у износу од 376,98 КМ, за период од 01.09.2018. године до 
05.08.2019. године; 

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

Имајући у виду напријед наведено чињенично стање, утврђено је да је противна страна 
сачинила корекцију обрачуна испоручене електричне енергије на мјерном мјесту 
подносиоца захтјева у складу са одредбом члана члана 79. став 2. Општих услова. На 
основу увида у записнике о контроли мјерног мјеста и замјени бројила од 05.08.2019. 
године, те извјештаја овлашћене лабораторије Републичког завода за станардизацију и 
метрологију број 18/1.12-393-09-491/2019 од 18.11.2019. године, утврђено је да је, дана 
05.08.2019. године, извршена контрола мјерног мјеста подносиоца захтјева и замјена 
бројила серијски број 30047419, те да је ово бројило достављено Републичком заводу за 
станардизацију и метрологију, Одјељење за верификацију Бијељина које је, дана 
19.02.2019. године, обавило контролу исправности бројила број 30047419, којом је 
утврђено да бројило не задовољава метролошке прописе и утрошену електричну енегију 
не региструје у дозвољеним границама грешке, што значи да бројило није исправно.  

На основу оредбе члана 10. тачка 2. Закона о метрологији у Републици Српској ("Службени 
гласник Републике Српске", број 33/16) Републички завод за стандардизацију и 
метрологију, је институција која је овлаштена да врши верификацију мјерила, што 
укључује и контролни преглед мјерила у употреби, како је то прописано одредбом члана 
24. овог закона. Имајући у виду наведене законске одредбе, односно да је Републички 
завод за стандардизацију и метрологију, обавио контролу бројила, у оквиру законом 
утврђене надлежности, то је налаз овога завода о прегледу мјерила, доказ који несумњиво 
потврђује да у овом случају мјерни уређај није био исправан.  

Одредбом члана 79. став 2. Општих услова је прописано да уколико се 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 се утврђује прорачуном ако је 
могуће, или процјеном. С обзиром да је Републички завод за стандардизацију и 
метрологију утврдио да бројило број 30047419 електричну енергију не мјери у 
дозвољеним границама грешке, односно да није исправно, противна страна је, на основу 
одредбе члана 79. став 2. Општих услова, сачинила корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије на овом мјерном мјесту. Због тога, захтјев подносиоца којим је 
оспоравао да се у овом случају никако не треба сачињавати корекција обрачунa је у 
цјелости неоснован. 

Противна страна извршила извршила корекцију обрачуна за утрошену електричну 
енергију за период од 01.09.2018. године до 05.08.2019. године. Међутим, овај период је 
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требало одредбити у трајању од годину дана од дана замјене бројила, тј. од 05.08.2018. до 
05.08.2019. године, а на основу одредбе члана 79. став 7. Општих услова. 

Противна страна је за процјену утрошене електричне енергије у овом овом случају узела 
потрошњу електричне енергије на овом мјерном мјесту у периоду од 2015. до 2018. 
године. Међутим, у овом случају није било могуће за процјену преузете електричне 
енергије узети потрошњу електричне енергије у периоду који је претходио замјени 
бројила, односно периоду прије 05.08.2019. године, будући да се у том периоду више пута 
вршила замјена бројила због сумњи у његову исправност. Дакле, претходни период се није 
могао користити за процјену потрошње, јер се са сигурношћу није могло утврдити да је у 
том периоду било исправно мјерење на овом мјерном мјесту у смислу одредбе члана 79. 
став 3. Општих услова. На основу записника о контроли и замјени бројила број 131/19 од 
05.08.2019. и записника о контролном прегледу мјерила број 30047419 од 18.11.2019 
утврђено је да је спорно бројило број 30047419 на овом мјерном мјесту верификовано и 
постављено у 2018. години. Поред тога што је Регулаторна комисија посебно тражила, 
противна страна није доставила податке о уградњи бројила број 30047419 на овом 
мјерном мјесту, ни податке о бројилу које је било на мјерном мјесту подносиоца захтјева у 
периоду 2015.-2018. година, тако да нема података да ли је то бројило имало важећи жиг 
верификације, а што је основни предуслов за исправно мјерење утрошене електричне 
енергије.  

Имајући у виду утврђено чињенично стање, а на основу одредбе члана 79. став 3. Општих 
услова, требало је наложити противној страни да сачини нову корекцију обрачуна на овом 
мјерном мјесту за пероид од 05.08.2018. године до 05.08.2019. године, тако да се за 
процјену утрошене електричне енергије узме потрошња електичне енергије постигнута у 
сљедећим обрачунским периодима након замјене бројила број 3004719 на мјерном мјесту 
подносиоца захтјева, када је мјерење било исправно. Због тода је требало корекцију 
обрачуна од 19.12.2019. године стави ван снаге. 

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ одлучено је као у тачки 1. 
диспозитива овога 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 27. став 
2. Закона о електричној енергији и члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку 
(Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).  

Правна поука се заснива 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 


