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Број: 01-486-4/20/P-1-196   
Датум: 20.05.2021. године  

  

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 
Милене Шешић 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 1. редовној 
сједници, одржаноj 20. маја 2021. године, у Требињу, донијела јe 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

Спор покренут захтјевом Милене Шешић из Бање Луке oд 08.12.2020. године, против 
Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, 
вези са обрачуном утрошене електричне енергије, 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 14.12.2020. године, захтјев за рјешавање спора Милене 
Шешић из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), против Мјешовитог 
холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем 
тексту: противна страна), у вези са обрачуном утрошене електричне енергије. 
Подносилац захтјева приговара на рачуне за електричну енергију за период од јануара 
до јуна 2020. године, на мјерном мјесту ЕД број 104779421 у улици Шарговачка бр. 387 
у Бањој Луци. Подносилац захтјева наводи да је, дана 20.05. 2020. године, поднио 
захтјев за провјеру исправности бројила број 10281123 на његовом мјерном мјесту. 
Након што је Извјештајем Републичког завода за стандарадизацију и метрологију од 
03.08.2020. године утврђена неисправност бројила, подносилац захтјева наводи да је 
противна страна одбила његов захтјев да се изврши корекција обрачуна утрошене 
електричне енергије, те тражи да Регулаторна комисија изврши корекцију рачуна за 
електричну енергију на његовом мјерном  мјесту. 
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Након разматрања поднесеног захтјева, актом број 01-486-2/20 од 13.01.2021. године, је 
од противне стране, затражено изјашњење о захтјеву и достављање расположиве 
документације.  

Дана 27.04.2021. године, противна страна је доставила изјашњење, у коме је, између 
осталог, наведено да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац у катeгорији 
потрошње "домаћинство" - 1. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД број 104779421, у 
улици Шарговачка бр. 387 у Бањој Луци. У изјашњењу је указано да је по захтјеву 
подносиоца од 20.05.2020. године, дана 05.06.2020. године, извршена замјена бројила 
број 10280562, које је достављено на контролу исправности Републичком заводу за 
стандардизацију и метрологију. Извјештајем о контролном прегледу број 18/1.11/393-23-
341/20 од 03.08.2020.године, овај завод је констатовао да је бројило неисправно, али да 
је мјерење електричне енергије у класи тачности. Противна страна указује да је овим 
извјештајем констатовано да се неисправност бројила односи само на мјерење 
електричне енергије према дневним тарифним ставовима, с обзиром да је бројило 
"стало у вишој тарифи", јер се истрошила батерија на бројилу која има функцију 
пребацивања са већих дневних тарифних ставова на мање и обрнуто. Противна страна 
истиче да је то у овом случају нерелавантно, јер се ради о крајњем купцу коме се 
електрична енергија обрачунава по средњој тарифи, због чега се није могла извршити 
корекција обрачуна испоручене електричне енергије, на основу одредби 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. Што се тиче 
потрошње и очитања електричне енергије на овом мјерном мјесту, противна страна 
истиче да се подносиоцу захтјева редовно достављају рачуни за испоручену 
електричну енергију, с тим да за мјесец април 2020. године, због општепознатих 
околности изазваних пандемијом COVID-19, мјерно мјесто није очитано, већ је 
извршено задужење за потрошњу електричне енергије према потрошњи у априлу 2019. 
године. У изјашњењу се, даље наводи, да је одбијен приговор подносиоца захтјева, јер 
нема основа за корекцију обрачуна испоручене електричне енергије, те је наведено да 
је подносиоцу захтјева указано да се може обратити и Регулаторној комисији. Противна 
страна је истакла да на дан 05.04.2021. године, подносилац захтјева по основу 
утрошене елктричне енергије дугује износ од 1.560,61 КМ, 

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 основу одредбе члана 72. Правилника о јавним расправама и 
рјешавању спорова и жалби, на 1. редовној сједници, одржаној 20.05.2021. 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 Регулаторној комисији за енергетику 
Републике Српске поднијети коментаре у писменој форми у року од 8 
дана од дана пријема овог закључка. 

Предсједник 

 
Владислав Владичић 

    


