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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), те члана 71. и 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 Брчин Мирка 
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 2. редовној сједници, одржаној 27.05.2021. године, у 
Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Брчин Мирка из Бање Луке против Мјешовитог Холдинга "ЕРС"- МП 
а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном утрошене електричне 
енергије на мјерном мјесту наплатни број 101155100, у објекту на адреси Чаире број 22 у 
Бањој Луци, рјешаваће се у скраћеном 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 04.02.2021. године, захтјев за рјешавање спора Брчин Мирка из 
Бање Луке, којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД 
број 101155100, у објекту на адреси Чаире број 22 у Бањој Луци. Подносилац захтјева наводи 
да се више пута обраћао Мјешовитом холдингу "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), због увећаних рачуна за 
утрошену електричну енергију на овом мјерном мјесту, те како противна страна није 
реаговала на приговоре, поднио је захтјев за замјену мјерног уређаја коме је истекао рок 
верификације. Противна страна је извршила замјену, али није удовољила његовом захтјеву 
за корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, будући да се мјерно мјесто налази 
унутар објекта и да није редовно очитавано, због чега се обрачун вршио на основу 
потрошње из претходних периода. Због свега наведеног и чињенице да је замијењеном 
бројилу истекао рок верификације подносилац захтјева тражи да Регулаторна комисија 
изврши корекцију рачуна за електричну енергију на његовом мјерном мјесту. 

Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-81-2/21 од 03.03.2021. 
године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из захтјева и достављања 
расположиве документације.  

У изјашњењу противне стране, које је у Регулаторној комисији примљено дана 19.04.2021. 
године, између осталог, је наведено да се приговор подносиоца односи на оспоравање 
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обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 101155100, у објекту на 
адреси Чаире број 22 у Бањој Луци, те да је, дана 18.09.2020. године, на основу Налога за рад 
број 87870/5797435, извршила контролу овог мјерног мјеста о чему је сачинила записник 
број 001/98234, којим је констатовано да је бројилу број 7076263 истекао рок верификације, 
због чега је извршена замјена наведеног мјерног уређаја и постављање новог, о чему је 
сачинила записник број 001/74733. Подносиоцу захтјева је, дана 22.01.2021. године, 
достављен одговор да нема основа за корекцију достављених и фактурисаних рачуна за 
утрошену електричну енергијуна овом мјерном мјесту које у протеклом периоду није било 
доступно радницима противне стране који су вршили очитање, јер се налази унутар објекта, 
а рачуни за утрошену електричну енергију су редовно достављани. Због недоступности 
мјерног мјеста за очитање испоручена електрична енергија се утврђивала на основу 
потрошње из одговарајућих претходних периода, а коначна количина испоручене 
електричне енергије је утврђена након стицања услова за приступ мјерном мјесту. 

Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих 
се могло правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без 
посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, па је, на основу 
одредбе 33. став 5. Закона о електричној енергији и члана 72. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби, на 2. редовној сједници, одржаној 27.05.2021. 
године, у Требињу, одлучено као у диспозитиву овог закључка, односно да се одлука о 
захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку. 

Правна поука:  На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној комисији 
и то у писаној форми и у року од осам дана од дана достављања. 

 
Предсједник 

 
 

Владислав Владичић 

                                                                                                                                       
                                         


