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 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-470-6/21 
Датум: 12.11.2021. године 
 
  

На основу одредби члана 4. став 5. Правилника о јавном разматрању и поступку 
рјешавања спорова ("Службени гласник Републике Српске", број 74/21), Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће 

 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 
Пријем и обрада захтјева 

Дана 01.09.2021. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је поднесак привредног друштва 
"Нискоградња Марјановић" д.о.о. Приједор (у даљем тексту: подносилац захтјева), 
заступаног по пуномоћнику Богдану Голубовићу, адвокату из Бање Луке. Подносилац 
захтјева је приговорио на обрачун електричне енергије по исправљеној обрачунској 
константи 40, због чега је за период од годину дана задужен за износ од 10.899,34 
КМ. Како је у захтјеву наведено, обрачун је до сада вршен по обрачунској константи 
20, али је МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у 
даљем тексту: оператер дистрибутивног система), приликом контроле мјерног мјеста 
установила да је стварни преносни однос струјних мјерних трансформатора 200/5. 
Подносилац захтјева је истакао да је у рјешењу о електроенергетској сагласности 
утврђено да је преносни однос струјних мјерних трансформатора 100/5 и да он не 
може бити одговоран за грешке оператера дистрибутивног система који је вршио 
постављање мјерног слога. Подносилац захтјева је у прилогу доставио и фотографије 
струјних мјерних трансформатора са преносним односом 100/5. 

У изјашњење противне стране, које је Регулаторној комисији достављено 04.10.2021. 
године, наведено је да је 08.10.2020. године извршена контрола мјерног мјеста 
подносица захтјева ЕД број 85091116, а када је извршена и замјена бројила. Такође, 
у изјашњењу је наведено да је 05.05.2021. године извршена нова контрола мјерног 
мјеста, када је утврђено и записнички констатовано да је за обрачун електричне 
енергије примјењивана погрешна обрачунска константа, односно да је у 
евиденцијама преносни однос СМТ 100/5 са константом 20, а стварно стање на 
терену је преносни однос 200/5 са константом 40. Противна страна је истакла да је 
због тога за период од годину дана сачињен накнадни обрачун електричне енергије 
по исправљеној константи. 

Регулаторна комисија је, на 18. редовној сједници, одржаној 12.11.2021. године, у 
Требињу, размотрила комплетан предмет у вези са захтјевом подносиоца, те је у 
циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, одлучила да одржи 
формалну расправу у овом поступку.  
Мјесто, вријема и предмет формалне расправе 

У поступку по захтјеву за рјешавање спора, Регулаторна комисија заказује 
формалну расправу која ће се одржати у 30, новембра 2021. године, са почетком 
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у 08.30 часова у Бањој Луци, у просторијама Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у улици Краља Петра I 
Карађорђевића број 95. 

Предмет формалне расправе је захтјев за рјешавање спора, у вези са обрачуном 
утрошене електричне енергије, а иста се одржава у циљу потпуног утврђивања 
чињеница на основу којих ће Регулаторна комисија донијети коначну одлуку о 
захтјеву.  

На расправи ће се изводити сљедећи докази: изјаве странака, саслушање свједока, 
увид у исправе и друге документе, а по потреби ће се изводити и други докази. 
Редослијед извођења појединих доказа биће утврђен на формалној расправи.  

Заинтересовала лица у поступку 

Заинтересовано лице, у циљу заштите својих права или правних интереса, може на 
образложени захтјев, учествовати као странка у поступку. О оправданости овог 
захтјева одлучује Регулаторна комисија. 

Јавност поступка  

Формална расправа је отворена за јавност, а у расправи могу учествовати само 
странке, као и друга лица која учествују у доказном поступку по одобрењу водитеља 
поступка. 

Заинтересована лица могу доставити коментаре и захтјев за учешће у поступку у 
писменој форми у вези са предметом овог поступка, најкасније до 23. новембра 
2021. године и то путем поште на адресу Регулаторне комисије у Требињу, Улица 
Краљице Јелене Анжујске бр. 7, факсом на број 059/272-430, или путем е-поште 
"regulator@reers.ba". 

 

                                                                                              Предсједник  

                                              

                                                                                                         Владислав Владичић  

 
 
 
 

 


