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На основу одредби 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
Горана Чолића из Бање Луке, 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 178. редовној
сједници, одржаноj 22.04.2021. године, у Требињу, донијела јe
ЗАКЉУЧАК
Спор покренут захтјевом Горана Чолића из Бање Луке од 07.12.2020. године, 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 09.12.2020. године, захтјев за рјешавање спора Горана
Чолића из Бање Луке, којим се оспорава очитано стање на бројилу од 5297 kWh дана
03.10.2020. године, на мјерном мјесту наплатни број број 101951060 у улици Церска бр.
67 у Бањoj Луци. Подносилац захтјева наводи да се обраћао Мјешовитом холдингу
"ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту:
противна страна), који није удовољио његовом захтјеву за корекцијом обрачуна
утрошене електричне енергије, будући да се мјерно мјесто налази унутар објекта и да
није редовно очитавано, због чега су вршене процјене потрошње. Поред тога,
подносилац захтјева сматра да је истекао рок верификације бројила 2018. године, те
тражи да Регулаторна комисија изврши корекцију рачуна за електричну енергију на
његовом мјерном мјесту.
Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-478-2/20 од
28.12.2020. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из
захтјева и достављања расположиве документације.
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У изјашњењу противне стране, које је у Регулаторној комисији примљено дана
07.04.2021 године, између осталог, је наведено да се приговор подносиоца односи на
оспоравање рачуна за електричну енергију за мјесец мјесец септембар 2020. године у
износу од 640,09 КМ, за утрошених 5297 kWh, на мјерном мјесту наплатни број
101951060, у улици Церска бр. 67 у Бањој Луци. Мјерно мјесто у протеклом периоду
није било доступно за очитање, јер се налази унутар објектра, а рачуни за утрошену
електричну енергију су редовно достављани. Због тога очитање није вршено од марта
2019. године до септембра 2020. године, а у том периоду рачуни су издавани са
утрошком 0 kWh или је вршена процјена потрошње. По захтјеву подносиоца од
06.10.2020. године, којим је тражио да се изврши замјена бројила и изврши корекција
обрачуна због истека рока верификације бројила, противна страна наводи да је, дана
08.10.2020. године, извршила замјену бројила број 92386 и постављање бројила број
83289, о чему је сачинила записник у којем је констатовала да је истекао рок
верификације бројила, док је подносиоцу захтјева, дана 19.10.2020. године, достављен
одговор да нема основа за корекцијом обрачуна. Противна страна наводи да је због
истека верификационог жига и ради утврђивања да ли постоји основ за корекцију
обрачуна због грешке у мјерењу, вршила анализе потрошње из претходног периода и
утврдила да не постоје значајна одступања у стварној потрошњи, што је разлог да
подносиоцу захтјева није вршена корекција обрачуна утрошене електричне енергије.
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 178. редовној сједници, одржаној 22.04.2021. године, донијела
закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са члана 33.
став 5. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број
68/20) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.
Правна поука: На овај закључак, странке могу Регулаторној комисији за енергетику
Републике Српске поднијети коментаре у писменој форми у року од 8
дана од дана пријема овог закључка.

Предсједник
Владислав Владичић
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