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На основу одредби члана 33. став 5. Закона о електричној енергији ("Службени гласник 
Републике Српске", број 68/20), члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 
59/10) и члана 63. став 1. Правилника о јавном разматрању и поступку рјешавања 
спорова ("Службени гласник Републике Српске", број 74/21), у поступку рјешавања спора 
по захтјеву Миладинке Микаћ из Челинца, против МХ "Електропривреда Републике 
Српске" МП а.д. Требиње и МХ "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 64. редовној сједници, одржаној 09.03.2023. године, у 
Требињу, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
  

Спор покренут поводом захтјева Миладинке Микаћ из Челинца, против МХ 
"Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње и МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - 
ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном утрошене електричне енергије, 
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 24.11.2022. године, захтјев за рјешавање спора Миладинке 
Микаћ из Челинца (у даљем тексту: подносилац захтјева), као и допуну овог поднеска од 
28.12.2022. године, против МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње (у 
даљем тексту: снабдјевач) и МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања 
Лука (у даљем тексту: оператор дистрибутивног система), у вези са обрачуном утрошене 
електричне енергије, на мјерном мјесту ЕД број 100737740, EIC код 36ZOSK100010869R, 
које се налази на адреси Џомбе 1 бб, општина Челинац. Подносилац захтјева је 
приговорио на већи износ рачуна за електричну енергију за април 2022. године од 394,85 
КМ, када је очитана потрошња електричне енергије од 3282 kWh. Такође, подносилац 
захтјева је навео да је разлог већег рачуна за електричну енергију неисправност бројила, 
те тражи да се не задужује за износ који му је фактурисан за април 2022. године. 

Поступајући по захтјеву Регулаторне комисије снабдјевач је, дана 27.01.2023. године, 
доставио изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је навео да су му од стране оператора 
дистрибутивног система редовно достављани подаци о очитању испоручене електричне 
енергије, те да су подносиоцу захтјева за мјерно мјесто EIC код 36Z0SK100010869R 
редовно испостављани рачуни за електричну енергију. Такође је указано да се 
подносилац захтјева није обраћао снабдјевачу приговором у писменој форми. 

Оператор дистрибутивног система је, дана 09.02.2023. године, доставио Регулаторној 
комисији изјашњење о захтјеву подносиоца, у коме је навео да је подносилац захтјева 
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регистрован као крајњи купац у категорији потрошње "домаћинство" на мјерном мјесту ЕД 
број 100737740, које се налази на адреси Џомбе 1 бб, општина Челинац. У изјашњењу је 
наведено да због грешке запослених који врше очитање мјерног мјеста, није вршено 
очитање испоручене електричне енергије, у периоду септембар 2021. – март 2022. 
године, због чега су вршене процјене преузете електричне енергије. Такође је указано да 
је стварно очитање наведеног мјерног мјеста извршено тек у априлу 2022. године, као и 
да је дана 19.05.2022. године извршена замјена бројила на овом мјерном мјесту, о чему је 
сачињен Записник о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 001/55806. 
Напоменуто је и да је замјена бројила извршена због истека верификационог жига, те да 
замијењено бројило није достављено на контролу исправности Републичком заводу за 
стандардизацију и метрологију, већ је подвргнуто интерној контроли исправности, којом је 
утврђена његова исправност.  

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 64. редовној сједници, одржаној 09.03.2023. године, донијела закључак о 
рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са чланом 63. Правилника о 
јавном разматрању и поступку рјешавању спорова. 
 
Правна поука: На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној 
комисији и то у писменој форми и у року од осам дана од дана достављања.  
 
 
 Предсједник 

 
Владислав Владичић 


