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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-385-10/20/Р-174-161                                                                                              
Датум: 25.03.2021. 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 - Пречишћени текст 
("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 
Бициклистичког клуба БСК из Бањалуке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном утрошене 
електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 174. 
редовној сједници, одржаној 25. марта 2021. године, у Требињу, донијела је   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. НАЛАЖЕ се Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука да сачини нову корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева ЕД број 01131720, 
у објекту на адреси Симеуна Ђака број 9 у Бањалуци, према потрошњи у 
периоду мај 2020.  – октобар 2020. године када је мјерење било исправно, а да 
корекцију обрачуна утрошене електричне енергије од 31.05.2020. године 
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 30.09.2020. године и 28.10.2020. године, захтјев за 
рјешавање спора Бициклистичког клуба БСК из Бањалуке (у даљем тексту: 
подносилац захтјева), против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), којим оспорава 
корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 
01131720, у објекту на адреси Симеуна Ђака број 9 у Бањалуци. Подносилац захтјева 
је приговорио на корекцију обрачуна испоручене електричне енергије у износу од 
208,91 КМ, а која је сачињена, након контроле исправности бројила којом је утврђено 
да бројило није исправно. Подносилац захтјева је навео да је чињеница да није било 
потрошње електричне енергије због тога што у то вријеме клуб није имао 
активности, што се дешава сваке године у вансезонском периоду када у клубу нема 
никога, а не због неисправности мјерног уређаја због које је извршена спорна 
корекција обрачуна. Због тога подносилац сматра да није дужан да сноси трошкове 
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који су настали евентуалним кваром, те предлаже да се сачињена корекција обрачуна 
електричне енергије стави ван снаге. 

На захтјев Регулаторне комсије, противна страна је, дана 29.01.2021. године, 
доставила  изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је подносилац 
захтјева регистрован као крајњи купац електричне енергије, у категорији потрошње 
''остала потрошња на ниском напону'', 2. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД број 
01131720, у објекту на адреси Симеуна Ђака број 9 у Бањалуци. Ово мјерно мјесто се 
налази у објекту због чега се не врши редовно очитање утрошене електричне 
енергије. Противна страна, даље наводи, да је на основу поруке очитача и изражене 
сумње у исправност мјерења, дана 06.11.2019. године, извршила контролу мјерног 
мјеста и замјену бројила, те да је скинуто бројило серијски број 119110/2001, 
произвођача Микроелектроника, типа TЕВ102N, достављено Републичком заводу за 
станардизацију и метрологију, ради провјере техничке исправности бројила. Након 
замјене бројила ово мјерно мјесто се очитава путем мобилних телефона, редовно се 
достављају рачуни за електричну енергију, али је у обрачунском периоду за мјесец 
март 2020. године подносиоцу и свим купцима вршена процјена потрошње kWh због 
ситуације са корона вирусом. Провјером техничке исправности бројила број 119110, 
Републички завод је утврдио да ово бројило није исправно, односно да бројило не 
мјери електричну енергију  на већој и мањој тарифи, односно да је грешка у мјерењу 
100%. Противна страна истиче да је корекција обрачуна утрошене електричне 
енергије сачињена процјеном, у складу са одредбама члана 79. став 3. Општих услова 
за испоруку и снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник Републике 
Српске", број 90/12 и 81/19) - у даљем тексту: Општи услови. При утврђивању 
количина за корекцију противна страна је узела будући период, након замјене 
бројила, тј утрошену електричну енергију у мјесецу мају 2020. године од 206 kWh. 
Период за корекцију обрачуна одређен је од 30.04.2019. године, када је настала 
грешка у мјерењу до 07.11.2019. године, тј. до дана замјене бројила број 119110 и 
отклањања грешке у мјерењу електричне енергије, а што је утврђено из енергетске 
картице. У изјашњењу противне стране је указано и да је корекција обрачуна 
сачињена дана 31.05.2020. године и достављена подносиоцу уз рачун за мај 2020. 
године, када је остављен и извјештај Републичког завода за стандардизацију и 
метрологију број: 18/1.11/393-23-38/20 од 18.03.2020. године. Даље је наведено да је 
подносилац захтјева поучен да се може обратити Регулаторној комисији, а да је 
подносилац захтјева, дана 06.11.2020. године, платио дуг по основу сачињене 
корекције обрачуна електричне енергије.   

Регулаторна комисија је, након што је размотрила захтјев подносиоца и изјашњење 
противне стране, као и сву прикупљену документацију у овом поступку, оцијенила да 
је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно 
чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и 
додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 170. редовној сједници, одржаној 
04.03.2021. 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 од дана пријема доставе 
коментаре у писменој форми 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 подносилe коментаре на ове акте. 
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У поступку рјешавања овог спора размотрени су сљедећи документи: Захтјев за 
рјешавање спора од 30.09.2020. године и 28.10.2020. године, Изјашњење противне 
стране број 6151/20 од 27.01.2021. године и број 11365/20 од 25.01.2021. године, 
Записник о контроли мјерног мјеста са директним мјерењем потрошње број 
001/65764 и Записник о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 
001/47777 од 25.03.2019. године, Доставу документације подносиоцу - записника од 
25.03.2019. године, Налог за рад број 18059/1388889 Контрола мјерног мјеста-
Директно мјерење, Налог за рад број 18059/1388889 Замјена бројила –Директно 
мјерење, Записник о контроли мјерног мјеста са директним мјерењем потрошње број 
001/73322 и Записник о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 
001/48700 од 06.11.2019. године, Читачке листе од јануара 2018. године до октобра 
2019. године и читачке листе за мај и децембар 2020. године, Захтјев за испитивање 
техничке исправности мјерног уређаја и преглед државних пломби број 13621/19 од 
11.11.2019. године, Извјештај о контролном прегледу бројила број 18/1.11/393-23-
38/20 од 18.03.2020. године, Доставу контроле исправности бројила број 13621/19 од 
03.08.2020. године, Књижну обавијест број 01-520-110349 на износ од 208,91 КМ 
Корекцију - Задужење од 31.05.2020. године, Рачуне за електричну енергију за ово 
мјерно мјесто, Приговор подносиоца од 31.08.2020. године, Одговор противне стране 
број 9338/20 од 07.09.2020. године, те Енергетске картице и Финансијске картице ЕД 
број 01131720. 

Након разматрања захтјева подносиоца и 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 
чињенице релевантне за одлучивање: 

 подносилац захтјева је регистрован, као крајњи купац електричне енергије, у 
категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'', 2. ТГ, на мјерном 
мјесту ЕД број 01131720, у објекту на адреси Симеуна Ђака број 9 у Бањалуци; 

 Дана 06.11.2019. године, извршена је контрола мјерног мјеста и замјена бројила 
број 119110, што је констатовано Записником о замјени бројила и пломбирању 
мјерног мјеста број 001/48700 од 06.11.2019. године; 

 Противна страна је, дана 11.11.2019. године, од Републичког завода за 
стандардизацију и метрологију, затражила контролу исправности бројила број 
119110, а овај завод у Извјештају о контролном прегледу број 18/1.11/393-23-
38/20 од 18.03.2020. године утврдио да се на бројилу број 119110/2001 налази 
исправан жиг са роком важења до 2031. године, али да бројило није исправно, 
односно да је грешка у мјерењу 100%; 

 Приликом испитивања бројчаника утврђено је да тарифни програм није у реду 
и да је грешка на вишој тарифи и на нижој тарифи -100%; 

 Дана 31.05.2020. године противна страна је сачинила корекцију обрачуна 
електричне енергије у износу од 208,91 КМ, на основу потрошње у мјесецу мају 
2020. године од 206 kWh, за период 30.04.2019. године - 07.11.2019. године; 

 Подносилац захтјева је дана 06.11.2020. године платио дуг по основу сачињене 
корекције обрачуна електричне енергије. 

Имајући у виду напријед наведено чињенично стање, утврђено је да је противна 
страна је на основу одредбе члана 79. став 2. Општих услова сачинила корекцију 
обрачуна испоручене електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева. На 
основу увида у записнике о контроли мјерног мјеста и замјени бројила од 06.11.2019. 
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године, те извјештаја Републичког завода за станардизацију и метрологију број 
18/1.11/393-23-38/20 од 18.03.2020. године, утврђено је да је, дана 06.11.2019. 
године, извршена контрола мјерног мјеста подносиоца захтјева и замјена бројила 
серијски број 119110/2001, произвођача Микроелектроника, типа TЕВ102N. Ово 
бројило је достављено Републичком заводу за станардизацију и метрологију, који је, 
дана 18.03.2020. године, утврдио да се на бројилу број 119110/2001 налази исправан 
жиг са роком важења до 2031. године, али да бројило није исправно, односно да је 
грешка у мјерењу 100%. Приликом испитивања бројчаника утврђено је да тарифни 
програм није у реду и да је грешка на вишој тарифи и на нижој тарифи -100%, што 
значи да бројило није мјерило потрошњу електричне енергије како у вишем дневном 
тарифном ставу тако и у нижем дневном тарифном ставу.  

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 119110 није исправно, 
односно да бројило није мјерило потрошњу електричне енергије 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. 

Период за који је противна страна извршила корекцију обрачуна за утрошену 
електричну енергију је одређен на основу члана 79. став 7. Општих услова, од 
30.04.2019. године, када је настала грешка у мјерењу, до 07.11.2019. године, до дана 
замјене бројила број 119110 и отклањања грешке у мјерењу електричне енергије. 

Противна страна је у овом случају исправно поступила што је узела будући период, 
након замјене бројила број 119110/2001 за процјену утрошене електричне енергије, 
међутим одредба члана 79. Општих услова на коју се противна страна позива, 
прописује да се за процјену узима потрошња постигнута у следећим обрачунским 
периодима, а противна страна је узела само један обрачунски период и то мјесец мај 
2020. године са укупном потрошњом електричне енергије у том мјесецу од 206 kWh. 
Дакле, у конкретном случају је требало процјену утрошене електричне енергије 
узети према потрошњи у следећим одговарајућим обрачунским периодима, кда је 
мјерење било исправно, односно потрошњу према процијени у цијелом периоду од 
маја 2020. до октобра 2020. године, а не само у једном мјесецу. 

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 према потрошњи у периоду мај 2020.  – октобар 
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2020. године, када је мјерење било исправно, а да корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије од 31.05.2020. године стави ван снаге. 

Подносилац захтјева је навео и да он није одговоран за утврђене неисправности на 
бројилу, те да не треба због тога да сноси штетне посљедице. С тим у вези треба 
истаћи да се корекција обрачуна електричне енергије због грешке у мјерењу, како то 
прописује члан 79. став 2. Општих услова, између осталог, врши и када се утврди да је 
електрична енергија дјелимично мјерена, а што је утврђено на основу налаза 
надлежне институције, тако да за корекцију обрачуна није одлучна околност на који 
начин је проузрокована грешка у мјерењу. То значи да се корекција обрачуна 
електричне енергије врши увијек када је утврђена грешка у мјерењу електричне 
енергије. За корекцију обрачуна електричне енергије је битно да подносиоцу захтјева 
због грешке у мјерењу није регистрована и фактурисана сва испоручена електрична 
енергија. Поред тога, треба указати да у овом случају, подносилац извршеном 
корекцијом није оштећен, с обзиром да му је корекцијом обрачуна, накнадно 
дофактурисана само већ преузета, а неизмјерена електрична енергија, тако да су 
неосноване његове тврдње да је због сачињене корекције обрачуна претрпио штету, 
јер није трошио електричну енергију. 

Имајући у виду напријед наведени чињенични и правни основ, одлучено је као у 
тачки 1. диспозитива овог 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 поступка, 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. став 1. Закона о општем управном поступку 
("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18). 

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). 

 
 

Предсједник 
 

Владислав Владичић 

                                                                                                                                             

Правна поука:                            
 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружнoм суду у Требињу у 
року од 30 дана од дана пријема рјешења.        


