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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:01-81-8/21/Р-5- 241                                                                                              
Датум: 16.06.2021. године                                           
  
                                                                                                                                                                                                                    
 

На основу одредби члана 32. став 1. 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 ("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 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 5. редовној сједници, одржаној 16.06.2021. године у Требињу, 
донијела је   
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. УСВАЈА СЕ захтјев Брчин Мирка из Бање Луке од 04.02.2021. године и НАЛАЖЕ 
Мјешовитом Холдингу "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања 
Лука, да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном 
мјесту ЕД број 101155100 у објекту на адреси Чаире број 22 у Бањој Луци, за 
период од 18.09.2019. до 18.09.2020. године. 

 

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 
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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 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 у коме 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, 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 2. редовној сједници, одржаној 
27.05.2021. 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 подносиле коментаре на закључак и нацрт рјешења. 

У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су 
странке приложиле: захтјев за рјешавање спора од 04.02.2021. године, приговор 
подносиоца од 10.11.2020. године, одговор на приговор од 22.01.2021. године,  
изјашњење противне стране од 14.04.2021. године, енергетску картицу, енергетску 
картицу – проширену, картицу по датуму књижења – редовна потрошња, картицу по 
датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камате – редовна потрошња, 
читачке листе, рачуне за електричну енергију, уговор о снабдијевању, налоге за рад, 
записнике о контроли мјерног мјеста и записник о замјени бројила. 

Након разматрања захтјева подносиоца и изјашњења противне стране, као и након 
извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној 
повезаности, те на основу резултата цјелокупног поступка, утврђене су сљедеће 
чињенице релевантне за одлучивање: 
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 подносилац захтјева је регистрован, као крајњи купац електричне енергије, у 
категорији потрошње ''Домаћинство'' – 2. тарифна група, на мјерном мјесту ЕД 
број 101155100, у објекту на адреси Чаире број 22 у Бањој Луци; 

 мјерно мјесто се налази у унутрашњости објекта и редовно су испостављани 
рачуни за утрошену електричну енергију;  

 овлашћени радници противне стране су, дана 18.09.2020. године, извршили 
контролу мјерног мјеста, којом приликом је утврђено да је на бројилу серијски 
број 7076263 произвођача ''ИСКРА'', типа Т27CD, истекао верификациони жиг о 
чему је сачинила записник број 001/98234 (бројило ''произведено/баждарено'' 
1985. године); 

 противна страна је, истог дана, извршила скидање овог бројила и постављање 
новог бројила, о чему је сачинила записник број 001/74733;  

 приговором од 10.11.2020. године, подносилац захтјева се обратио противној 
страни оспоравајући обрачун за електричну енергију прије замјене, те указао да 
је обрачун након замјене доста мањи; 

  у одговору на приговор од 22.01.2021. године противна страна је навела да нема 
основа за корекцију достављених и фактурисаних рачуна за утрошену 
електричну енергију на овом мјерном мјесту;  

 противна страна због истека верификационог жига није вршила корекцију 
обрачуна утрошене електричне енергије за ово мјерно мјесто. 

Предмет овог спора је обрачун утрошене електричне енергије на мјерном мјесту 
подносиоца захтјева, ЕД број 101155100, у објекту на адреси Чаире број 22 у Бањој 
Луци. На основу изведених доказа, утврђено је да су, дана 18.09.2020. године, 
овлашћени радници противне стране извршили контролу овог мјерног мјеста, којом 
приликом је констатовано да је на бројилу серијски број 7076263 произвођача 
''ИСКРА'', типа Т27CD, истекао верификациони жиг, с обзиром да је бројило 
произведено и верификовано 1985. године. 

С обзиром на чињеницу да је истекла важност верификационог жига, бројило број 
7076263 није се могло употребљавати за мјерење, на основу одредбе члана 26. став 1. 
Закона о метрологији у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 33/16), којом је прописано да мјерила чији је жиг, односно увјерење о 
верификацији мјерила престало да важи није дозвољено употребљавати. Такође је 
одредбом члана 74. Општих услова за испоруку и снабдијеавње електричном 
енергијом, у даљем тексту: Општи услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 
90/12 и 81/19), прописано да мјерни уређаји морају бити прописно верификовани и 
жигосани те пломбирани од стране дистрибутера, а одредбом члана 75. Општих 
услова, између осталог, је прописано да одржавање мјерних уређаја врши 
дистрибутер, као и да се под одржавањем подразумијева верификација уређаја у 
редовним интервалима, у складу са техничким стандардима и метролошким 
прописима за дату врсту уређаја. Дакле, противна страна је супротно наведеним 
одредбама, пропустила дужне радње на одржавању и редовној верификацији мјерног 
уређаја на овом мјерном мјесту, а подаци о регистрованој потрошњи електричне 
енергије на неверификованом бројилу се нису могли користити за обрачун утрошене 
електричне енергије.  
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Имајући у виду чињеницу да је на мјерном уређају подносиоца захтјева истекао 
верификациони жиг, у овом случају је било потребно наложити противној страни да 
сачини корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, због изостанка исправног. 
мјерења, за период од годину дана, односно за период 18.09.2019. од 18.09.2020. 
године, када је извршена замјена бројила. С обзиром да је на замијењеном бројилу број 
7076263 важност верификационог жига истекла већ дужи низ година, противна 
страна ће приликом вршења корекције обрачуна, за процјену утрошене електричне 
енергије узети потрошњу из обрачунских периода након замјене бројила, а на основу 
одредби члана 79. став 2. и 3.  и 7. Општих услова.  

С обзиром на наведени чињенични и правни основ, одлучено је као у тачки 1. 
диспозитива овог рјешења. 

У вези са наводима противне стране наведених у изјашњењу да мјерно мјесто није 
увијек доступно за очитање, будући да се налази у унутрашњости објекта, потребно је 
истаћи да је једна од обавеза дистрибутера прописана одредбом чланом 98. став 3. 
Закона о електричној енергији измјештање управо таквих мјерних мјеста на начин 
који ће омогућити несметан приступ мјерном мјесту. Са друге стране, обавеза крајњег 
купца, која је утврђена одредбама члана 83. став 7. Закона о електричној енергији и 
члана 11. Општих услова, јесте да омогући несметан приступ овлашћеним лицима 
дистрибутера посједу, прикључку и инсталацијама у објекту, а поред тога подносилац 
захтјева, као крајњи купац, има могућност да, у складу са одредбом члана 80. став 3. 
тачка в) Општих услова, врши самоочитање бројила и да податке о очитаним 
количинама електричне енергије доставља дистрибутеру, који има могућност провјере 
достављених података. Имајући у виду наведене одредбе, ови наводи нису од  
одлучног значаја за рјешавање ове управне ствари. 

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 

                                                                                                                                             


