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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-305-4/21/P-7-253   
Датум: 24.06.2021. године            

  

На основу одредби члана 33. став 5. Закона о електричној енергији ("Службени гласник 
Републике Српске", број 68/20),  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 Марије Девић из Блатнице, општина Теслић, против МХ "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, у вези са обрачуном утрошене електричне 
енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 7. редовној 
сједници, одржаноj 24.  јуна 2021. године, у Требињу, донијела јe 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

Спор покренут захтјевом Марије Девић из Блатнице oд 27.04.2021. године, против МХ 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, у вези са обрачуном утрошене 
електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поднеском од 27.04.2021. године, насловљеним као: ''Приговор'', Марија Девић из 
Блатнице, општина Теслић (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренула је 
поступак рјешавања спора код Регулаторне комисијe за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електро 
Добој" а.д. Добој (у даљем тексту: противна страна), у вези са обрачуном утрошене 
електричне енергије. Подносилац захтјева оспорава дуг, односно корекцују обрачуна 
утрошене електричне енергије на мјерном мјесту наплатни број 150114764 које се 
налази у Милан Пољу - Блатница, општина Теслић у износу од 1.035,24 КМ, исказан на 
књижном задужењу од 18.02.2021. године, за који сматра да је нереалан.  

Након разматрања поднесеног захтјева, од противне стране је, актом број 01-305-2/21 
од 21.05.2021. године, затражено изјашњење о захтјеву подносиоца и достављање 
расположиве документације, која је у свом изјашњењу, између осталог, навела да је 
подносилац захтјева регистрован као крајњи купац на мјерном мјесту наплатни број 
15011476 у категорији потрошње ''Домаћинство'', 1. тарифна група, у Блатници, 
општина Теслић. Због повећаних губитака на трафо подручју Милан Поље и због сумње 
у исправност бројила, противна страна наводи да је, дана 10.12.2020. године, извршила 
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скидање бројила на мјерном мјесту подносиоца захтјева, ради провјере исправности, те 
је контролним прегледом утврђено да је бројило серијски број 172775 неисправно. 
Противна страна наводи да је, због утврђене неисправности бројила, сачинила 
корекцију обрачуна у износу од 1.035,24 КМ, примјеном одредби Оптших услова  за 
испоруку и снабдијевање електричном енергијом – у даљем тексту: Општи услови 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12 и 81/19). 

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 33. став 5. Закона о електричној енергији и 
члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, на 7. 
редовној сједници, одржаној 24.06.2021. 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 

    


