
Ул. Краљице Јелене Анжујске бр. 7; тел: +387 (0)59 272 400; факс: 272 430; www.reers.ba; 
e-пошта: regulator@reers.ba; Рачун број: 5550090026695723 код Нове банке АД Бања Лука 

 

1 

     

  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-456-8/20/Р-3-218                                                                                               
Датум: 08.06.2021. године                                                                                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                 
На основу одредби члана 32. став 2. алинеја 3. и члана 33. став 5. Закона о електричној 
енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 68/20), члана 10. став 1. тачка 
9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст 
("Службени гласник Републике Српске", број 6/10 и 107/19), члана 33. став 1. тачка г. 
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", 
број 70/10 и 7/19), у скраћеном 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 3. 
редовној сједници, одржаној 08. јуна 2021. године, у Требињу, донијела је   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. УСВАЈА се Захтјев привредног друштва ''MISS BEST'' д.о.о. Источни Дрвар од 
01.12.2020. године којим оспорава рачун за утрошену електричну енергију 
број 02-1020-210277758 од 31.10.2020. године, у објекту на адреси Потоци, 
Доњи Врбљани, те се овај рачун ставља ван снаге. 

2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом 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, односно дио наведеног 
рачуна који се односи на корекцију утрошене електричне енергије у износу од 
3.810,10 КМ. Подносилац навод да се корекција односи на рачуне број 02-0820-
210277758 и 02-0920-210277758 за мјесец август и септембар 2020. године, те наводи 
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. 
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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, 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. редовној сједници, одржаној 
20.05.2021. године у Требињу, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у 
скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и 
нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, 
те је остављена могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе 
коментаре у писменој форми на наведене акте. На интернет страници и огласној 
табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у 
скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року, 
странке нису доставиле коментаре на закључак и нацрт рјешења.        

У поступку рјешавања овог спора размотрени су сљедећи документи: Захтјев за 
рјешавање спора од 01.12.2020. године, Изјашњење противне стране број 19/21 од 
27.01.2021. године и број 19/21 од 18.01.2021. године, Налог за рад број 1430597 - 
Замјена бројила, Читачке листе од јануара 2018. године до децембра 2020. године, 
Рјешење о електроенергетској сагласности број 214-05-02/12 од 11.10.2012. године; 
Уговор о приступу мрежи од 07.02.2013. године; Декларацију о прикључку; Уговор о 
снабдијевању; Декларацију о прикључку; Књижну обавијест број 02-1020-210277758 
на износ од 3.810,10 КМ од 31.10.2020 године, Рачуне за електричну енергију за ово 
мјерно мјесто, Приговор подносиоца од 06.11.2020. године, Одговор противне стране 
број 1772/20 од 13.11.2020. године, те Енергетске картице и Финансијске картице за 
ЕД број 85074893. 

Након разматрања захтјева подносиоца и изјашњења противне стране и након 
извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној 
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повезаности, као и на основу резултата цјелокупног поступка, утврђене су сљедеће 
чињенице релевантне за одлучивање: 

 подносилац захтјева је 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, Доњи 
Врбљани; 

 Дана 27.12.2018. године противна страна је на мјерном мјесту подносиоца 
захтјева, поводом захтјева крајњег купца за промјену тарифне групе, извршила 
замјену бројила, којом приликом је поставила бројило број 20362; 

 Дана 22.10.2020. године, противна страна је извршила контролу овог мјерног 
мјеста и замјену бројила број 20362, а поставила ново бројило број 009411;  

 Ново бројило број 009411 је регистровало потрошњу у периоду од 22.10.2020. 
до 31.10.2020. године; 

 Дана 31.10.2020. године противна страна је сачинила корекцију обрачуна 
електричне енергије у износу од 3.810,10КМ, за претходни период од два и по  
мјесеца. 

Имајући у виду напријед наведено чињенично стање, утврђено је да је противна 
страна сачинила корекцију обрачуна испоручене електричне енергије на мјерном 
мјесту подносиоца захтјева, позивајући се на одредбу 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. Међутим, на основу 
увида у приложену документацију утврђено је да противна страна у периоду од 
27.12.2018. године до 22.10.2020. године није вршила контролу мјерног мјеста 
подносиоца захтјева, нити је приложила доказ за наводе из изјашњења да су,  
приликом замјене бројила 27.12.2018. године, погрешно спојени водови због чега 
према наводима противне стране мјерење електричне енергије на овом мјерном 
мјесту није било исправно. Поред тога, противна страна није приложила записник о 
контроли мјерног мјеста и замјени мјерне гарнитуре од 22.10.2020. године, нити се у 
свом изјашњењу позвала да такав записник и постоји у којем би била утврђена 
неправилност у погледу погрешно спојених водова приликом уградње бројила број 
20362 на мјерном мјесту подносилац захтјева, како то тврди противна страна,  као ни 
доказ да је скинуто бројило достављено Републичком заводу за станардизацију и 
метрологију, ради контроле исправности и евентуалне грешке у мјерењу испоручене 
електричне енергије.  

Одредбом члана 79. став 2. Општих услова је прописано да уколико се утврди да је 
мјерни уређај имао грешку два пута већу од класе тачности или због квара извјесно 
вријеме није мјерио електричну енергију и снагу, односно да је мјерење електричне 
енергије било дјелимично испоручена електрична енергија, односно снага се 
утврђује прорачуном ако је могуће, или процјеном. С обзиром да противна страна 
није приложила записник о контроли мјерног мјеста и замјени мјерне гарнитуре у 
којем би била утврђена неправилност у погледу погрешно спојених водова приликом 
уградње бројила број 20362 на мјерном мјесту подносиоца захтјева, како то тврди 
противна страна, није било могуће узети као основ за корекцију обрачуна утрошене 
електрине енергије саме наводе противне стране да је извршено погрешно ожичење 
бројила електричне енергије без конкретног доказа, као ни наводе да је послије 
замјене бројила број 20362 од 22.10.2020. године код подносица захтјева забиљежена 
у првом следећем очитању значајна потрошња електричне енергије. Из тих разлога 
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противна страна није имала основ да сачини корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије на овом мјерном мјесту.  Имајући у виду напријед наведени 
чињенични и правни основ, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 

С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном  поступку и да су трошкови поступка 
били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду 
трошкова поступка, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, 
одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом 
поступку, а на основу члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку 
("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18). 

Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. 
Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 
63/11). 

Правна поука:                            
 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружнoм суду у Требињу у 
року од 30 дана од дана пријема рјешења.        

 
 

Предсједник 
 

Владислав Владичић 

                                                                                                                                             


