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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 привредног 
друштва ''MISS BEST'' д.о.о. Источни Дрвар 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 1. редовној сједници, 
одржаној 20.05.2021. године, у Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом привредног друштва ''MISS BEST'' д.о.о. Источни Дрвар против 
Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези 
са корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије, на мјерном мјесту ЕД број 85074893, 
у објекту на адреси Потоци, Доњи Врбљани, 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 01.12.2020. године, захтјев за рјешавање спора привредног 
друштва ''MISS BEST'' д.о.о. Источни Дрвар, (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 рачун за утрошену електричну енергију број 02-
1020-210277758 од 31.10.2020. године на мјерном мјесту ЕД број 85074893, у објекту на 
адреси Потоци, Доњи Врбљани. Подносилац захтјева је приговорио на корекцију енергије у 
износу од 3.810,10 КМ, која се односи на рачуне за мјесец август и септембар 2020. године 
број рачуна: 02-0820-210277758 и 02-0920-210277758 и навео да је овај обрачун незаконит, 
јер обрачуната електрична енергија није утрошена и сматра да је математички начин 
обрачуна разлике паушалан, те приговара и на ПДВ по том основу. Поред тога подносилац 
наводи да је спорни рачун енормно већи од просјека за 2020. годину и подсјећа да је 
максимална потрошња електричне енергије овог привредног друштва била у јулу 2018. 
године у износу од 1.028,24 КМ и септембру 2018. године у износу од 1.367,49 КМ. Због 
напријед наведеног подносилац 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'', 1. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД број 85074893, у објекту на адреси Потоци, 
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Доњи Врбљани. Ово мјерно мјесто је доступно за очитање, редовно се врши очитање 
утрошене електричне енергије и испостављају рачуни. Противна страна, даље наводи, да 
приликом замјене бројила 27.12.2018. године подносилац није радио, те због тога није било 
могуће умјерити и провјерити исправност спојних водова, тако да је дошло до погрешног 
спајања водова због чега мјерење електричне енергије на овом мјерном мјесту није било 
исправно. 

Дана 22.10.2020. године, противна страна је извршила контролу овог мјерног мјеста и 
замјену бројила, те како је ново бројило регистровало потрошњу у периоду од 22.10.2020. до 
31.10.2020. године извршена је корекција обрачуна утрошене електричне енергије за 
претходни период од два и по мјесеца, када је предузеће радило у пуном капацитету, а 
мјерење није регистровало потрошњу, у складу са одредбама члана 79. Општих услова за 
испоруку и снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник Републике Српске", 
број 90/12 и 81/19) - у даљем тексту: Општи услови. У изјашњењу противне стране је 
указано и да је корекција обрачуна сачињена само за два и по мјесеца јер предузеће ''MISS 
BEST''д.о.о. није радило у пуном капацитету у периоду од октобра 2019. године до октобра 
2020. године.  

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 1. (првој) редовној сједници, одржаној 
20.05.2021. године у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука 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. 
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