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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 Вученовић 
Радована из Бање Луке против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са оспоравањем обрачуна утрошене електричне 
енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 10. редовној сједници, 
одржаној 19.08.2021. године, у Требињу, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Спор покренут захтјевом Вученовић Радована из Бање Луке против Мјешовитог Холдинга 
"ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном утрошене 
електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 103541400, у објекту на адреси Саве Текелије 
број 14 у Бањој Луци, 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 29.03.2021. године захтјев за рјешавање спора и 14.04.2021. 
године допуну захтјева Вученовић Радована 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 је приговорио на обрачун испоручене електричне енергије на 
свом мјерном мјесту и навео да су му у протеклом периоду фактурисани већи рачуни за 
испоручену електричну енергију од уобичајених рачуна за ово мјерно мјесто. Поред тога, 
подносилац захтјева је указао да је противна страна на његовом мјерном мјесту извршила 
замјену бројила, због тога што је у 2012. години истекла важност верификационог жига на 
бројилу. С обзиром да противна страна није прихватила његов приговор, подносилац 
захтјева се обратио Регулаторној комисији. 

Противна страна је, на захтјев Регулаторне комисије, дана 26.07.2021. године, доставила 
изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је подносилац захтјева од 2004. 
године регистрован, као крајњи купац у категорији потрошње „домаћинство“- прва тарифна 
група, на мјерном мјесту ЕД број 103541400, у објекту на адреси Саве Текелије број 14, Град 
Бања Лука. У изјашњењу је наведено и да је, дана 27.10.2020. године, извршена контрола 
овог мјерног мјеста, када је, на захтјев подносиоца, извршена промјена тарифне групе по 
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којој је вршен обрачун и извршена корекција за период 07.-09. 2020. године, али није 
констатована неправилност бројила. Дана 28. 01.2021. године, поново је извршена контрола 
овог мјерног мјеста, када је извршена замјена бројила због истека верификационог жига на 
бројилу, што је констатовано записником. Како се у изјашњењу даље наводи, извршена је 
анализа потрошње електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева, те да је 
утврђено да нема нелогичности у потрошњи електричне енергије, због чега нема основа да 
се прихвати приговор подносиоца. Противна страна је истакла да је подносилац захтјева 
дана 02.02.2021. године поднио приговор, на који му је, дана 15.02.2021. године, достављен 
одговор у којем му је указано на неоснованост његовог приговора. 

Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих 
се могло правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без 
посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, па је, на основу 
одредбе 33. став 5. Закона о електричној енергији и члана 72. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби, на 10. редовној сједници, одржаној __.08.2021. 
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 поднијети коментаре Регулаторној комисији 
и то у писаној форми и у року од осам дана од дана достављања. 
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