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На основу 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
Ждрња Остоје из Мркоњић Града, 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 173. редовној
сједници, одржаној 23.03.2021. године, у Требињу, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Спор покренут захтјевом Ждрња Остоје из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга
"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном
утрошене електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.
Образложење
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна
комисија) примила је, дана 04.02.2021. године, захтјев за рјешавање спора Ждрња
Остоје из Мркоњић Града (у даљем тексту: подносилац захтјева) од 02.02.2021. године,
против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања
Лука (у даљем тексту: противна страна), у којeм се оспорава обрачун утрошене
електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 200966820 на адреси Подоругла у
Мркоњић Граду. Подносилац захтјева је истакао да не постоје разлози за корекцију
обрачуна који су прописани одредбама члана 79. и 88. Општих услова за испоруку и
снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12
и 81/19) - у даљем тексту: Општи услови, те да је наведена корекција обрачуна противна
одредбама Закона о електричној енергији и Закона о облигационим односима. Такође је
истакао, да је неосновано и позивање на одредбу члана 79. став 4. Општих услова и
контролно мјерење. У захтјеву се наводи да је противна страна као разлог за корекцију
обрачуна електричне енергије, навела погрешно повезивања његовог бројила на вод
другог крајњег купца, о чему је усмено обавијештен од радника противне стране.
Подносилац захтјева је истакао да му није достављен ни записник о утврђеним
неправилностима на мјерном мјесту, нити о утврђеном чињеничном стању приликом
контроле мјерног мјеста, на основу кога би се евентуално могла сачинити корекција
обрачуна електричне енергије. Поред тога, подносилац захтјева је навео да је због
пријетње обуставом испоруке електричне енергије, а која је такође неоснована, био
принуђен да плати и дио спорног дуга, те да је нетачна констатација противне стране да
је усмено договорио начин измирења дуга по основу сачињене корекције обрачуна. С
обзиром да у потпуности оспорава сачињену корекцију обрачуна утрошене електричне

енергије, подносилац захтјева тражи да се ова корекција стави ван снаге као
неоснована.
Дана 10.03.2021. године, Регулаторна комисија је примила изјашњење противне стране у
коме је наведено да је корекција обрачуна електричне енергије у укупном износу од
183,46 КМ, извршена за мјерно мјесто подносиоца ЕД број 200966820 у категорији
потрошње "домаћинство" и иста је достављена подносиоцу захтјева путем Књижне
обавјести број 01-1120-200966820. Како је указано у изјашњењу противне стране,
корекција обрачуна је сачињена за период март - октобар 2020. године, а на основу
одредбе члана 79. став 4. Општих услова. Противна страна је указала да је, дана
05.03.2020. године, извршено измјештање мјерних мјеста, којом приликом је грешком на
мјерно мјесто подносиоца захтјева прикључен одводни вод другог крајњег купца, о чему
је сачињен Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/1000323. У
изјашњењу противне стране је наведено и да је грешка уочена, дана 19.11.2020. године,
у присуству подносиоца захтјева, а исти дан је грешка отклоњена и извршена је замјена
бројила о чему је сачињен Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број
001/1000324.
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 173. редовној сједници, одржаној 23.03.2021. године, донијела закључак
о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са чланом 72. Правилника
о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.
Правна поука: На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној
комисији и то у писменој форми и у року од осам дана од дана достављања.
Предсједник
Владислав Владичић
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