РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

Број: 01-306-8/19/Р-134-5
Датум: 23.1.2020. године

На основу члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени
гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 01/11), члана 10. став 1. алинеја
9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске", број 6/10 и 107/19), члана 33. 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 Пртић Драгана из Бањe Луке, против Мјешовитог
Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са
тарифама по којима се енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем обрачуна
неовлашћене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику
Републике Српске, на 134. редовној сједници, одржаноj 23. јануара 2020. године, у
Требињу, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
1. ОДБИЈА СЕ захтјев Пртић Драгана из Бањалуке од 19.08.2019. године, којим
оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ100224570-7067-13034 од 18.04.2019. године у износу од 827,56 КМ, на мјерном
мјесту ЕД број 100224570, у објекту на адреси Солунска број 14, у Бањалуци, као
неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
Образложење
Пртић Драган из Бањалуке (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак
рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем
тексту: Регулаторна комисија), против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), којим оспорава
обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије у породичној кући у Бањалуци,
због коришћења електричне енергије у категорији потрошње која му није одобрена
електроенергетском сагласношћу. Подносилац захтјева наводи да је противна страна
била упозната о отварању Апартмана Рустик у објекту у коме је регистрован у
категорији потрошње домаћинство, али да му није скренула пажњу да је дужан да за
ову намјену потрошње тражи нову електроенергетску сагласност како би се обрачун
утрошене електричне енергије вршио по тарифним ставовима за одговарајућу
категорију потрошње ''остала потрошња на ниском напону''. Подносилац даље наводи
да 99% апартмана у Бањалуци плаћа електричну енергију у категорији домаћинства,
да он редовно плаћа рачуне за утрошену електричну енергију на основу очитања који
су вршили радници противне стране и да никада није упозорен да неовлашћено троши
електричну енергију. Апартман је регистрован на физичко лице, као соба за издавање у
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домаћинству, без стално запосленог и попуњен 5-10 дана мјесечно, у најбољем случају.
Из наведених разлога подносилац тражи од Регулаторне комисије да размотри његов
захтјев и поништи дуг у износу од 827,56 КМ, за који га противна страна терети.
Регулаторна комисија је размотрила захтјев подносиоца и исти доставила противној
страни, ради изјашњења и достављања расположиве документације.
Противна страна је, дана 06.12.2019. године, доставила изјашњење о захтјеву
подносиоца и расположиву документацију. У изјашњењу противне стране је, између
осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање обрачуна
неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјeсту ЕД број100224570, које
се налази у објекту, на адреси Солунска број 14 у Бањој Луци, на коме је, дана
30.04.2015. године, подносилац регистрован као крајњи купац електричне енергије у
категорији потрошње ''Домаћинство'', на основу промјене власништва над објектом. За
ово мјерно мјесто је, дана 08.05.2015. године, са подносиоцем закључен уговор о
снабдијевању електричном енергијом. Приликом редовног очитања електричне
енергије, дана 03.04.2019. године састављен је записник о контроли мјерног мјеста број
03/005753 на коме је констатовано да је уклопни сат неисправан и као такав искључен,
да је тачно очитано стање са бројила, те да се кућа издаје као Апартман Рустик и
кратко користи 7-10 дана мјесечно. Дана 11.04.2019. године, извршена је контрола
овог мјерног мјеста којом приликом је сачињен Записник број 001/64666 о контроли
мјерног мјеста са директним мјерењем потрошње и Записник број 001/07490 о
утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије. У овом записнику су
уписани подаци о називу регистрованог крајњег купца, подаци о прикључном воду,
подаци о воду којим је вршена неовлашћена потрошња, подаци о бројилу број 5932950,
те је наведено да је исправан верификациони жиг на мјерном уређају као и
дистрибутивне пломбе, а да контроли нису присуствовали крајњи купац и
представници полиције. У овом записнику је описан начин на који је остварена
неовлашћена потрошња односно да се наведено мјерно мјесто, које је регистровано у
категорији потрошње ''Домаћинства'', налази у објекту који се издаје као апартмани,
што је документовано фотографијом улаза у објекат гдје се на зиду објекта налази
табла са називом Апартман Рустик. Након тога, противна страна наводи да је
извршила обрачун неовлашћене потрошње у укупном износу од 827,56 КМ, јер се ради
о неовлашћеној потрошњи из одредбе члана 89. став 1. тачка д) Општих услова за
испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст, у даљем тексту:
Општи услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12 и 81/19), због тога
што је крајњи купац трошио електричну енергију за категорију потрошње која му није
одобрена електроенергетском сагласношћу. Подносилац захтјева је након сачињеног
обрачуна, у више наврата подносио приговоре на обрачунати износ неовлашћене
потрошње, на које су му достављени одговори противне стране.
На овом мјерном мјесту није обустављана испорука електричне енергије по налогу број
5608647 од 10.9.2019. године јер је објекат био затворен, а након тога подносилац је
извршио плаћање износа фактурисаног по основу неовлашћене потрошње.
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 и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа,
те је, на 129. редовној сједници, одржаној 17. децембра 2019. године, 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 коменатаре на наведене акте. На
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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 наведене акте.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су
странке приложиле: Захтјев подносиоца од 19.08.2019. године, Изјашњење противне
стране од 06.12.2019. године, Уговор о снабдијевању, Ззаписник о контроли мјерног
мјеста број 03/005753 од 03.04.2019. године, Налог за рад број: 62422/5493894 од
11.04.2019. године, Записник број 001/64666 о контроли мјерног мјеста са директним
мјерењем потрошње, Записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне
енергије број 001/07490, фотографија улаза у објекат са називом Апартман Рустик,
Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-100224570-7067-13034
од 18.04.2019. године у износу од 827,56 КМ, Доставу обрачуна о неовлашћено
преузетој електричној енергији број протокола 5294/19 од 18.4.2019. године,
Приговор на обрачун неовлашћене потрошње од 13.05.2019. године и 14.05.2019.
године, Потврду Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге број
РАФЛ-49/18 од 02.2. 2018. године, Уговор о посредовању у пружању услуга број 10/18
од 11.1.2018. године, Одговор на приговор број протокола 5766/19 од 22.7.2019.
године, енергетску и финансијску картицу, те финансијску картицу са раздвојеним
салдом енергије и камате.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након
извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној
повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице
релевантне за одлучивање:
-

-

-

-

-

подносилац захтјева је регистрован, као крајњи купац електричне енергије, у
категорији потрошње ''домаћинство'' – прва тарифна група, на мјерном мјесту
ЕД број100224570, које се налази у објекту, на адреси Солунска број 14, у
Бањалуци;
мјерно мјесто се налази унутар објекта;
дана 03.04.2019. године састављен је Записник о контроли мјерног мјеста број
03/005753 на коме је констатовано да је уклопни сат неисправан и као такав
искључен, да је тачно очитано стање са бројила, те да се кућа издаје као
Апартман Рустик;
на основу издатог Налога за рад број 62422/5493894 од 11.04.2019. године,
овлашћени радници противне стране су истог дана извршили контролу мјерног
мјеста и сачинили Записник број 001/64666 о контроли мјерног мјеста са
директним мјерењем потрошње и Записник број 001/07490 о утврђивању
неовлашћене потрошње електричне енергије, у којима је наведено, да је мјерно
мјесто са бројилом број 5932950 регистровано у категорији потрошње
''домаћинство'', а да се електрична енергија користи за потребе Апартмана
Рустик;
контроли мјерног мјеста од 11.4.2019. године нису присуствовали крајњи купац
ни представници полиције;
на основу сачињених записника, противна страна је, због коришћења
електричне енергије супротно намјени одобреној у електроенергетској
сагласности, дана 18.04.2019. године, сачинила Рачун за неовлашћено утрошену
електричну енергију у износу од 827,56 КМ и доставила га подносиоцу захтјева
актом број 5294/19 од 18.04.2019. године;
дана 13.05.2019. године и 14.05.2019. године подносилац захтјева је поднио
приговоре на обрачун неовлашћене потрошње;
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-

противна страна је сачинила одговор на приговор број протокола 5766/19 од
22.7.2019. године;
подносиоцу захтјева није обустављана испорука електричне енергије;
подносилац је у септембу и октобру 2019. године извршио плаћање укупног
износа фактурисаног по основу неовлашћене потрошње.

На основу напријед наведених чињеница, несумњиво је утврђено да је на мјерном
мјесту подносиоца захтјева извршена неовлашћена потрошња. Наиме, на основу
записника противне стране о контроли мјерног мјеста са директним мјерењем и
записника о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије од 11.04.2019.
године, утврђено је да је мјерно мјесто подносиоца са бројилом број 5932950
регистровано у категорији потрошње ''домаћинство'', а да се електрична енергија
користи за потребе изнајмљивања и пружања услуга у апартманима који се налазе у
објекту на адреси Солунска број 14. Поред тога, у потврди Агенције за посредничке,
информатичке и финансијске услуге број РАФЛ-49/18 од 02.02.2018. године је
потврђено да је Николина Пртић евидентирана у Регистар физичких лица која пружају
угоститељске услуге, као и услуге смјештаја, исхране и пића у апартманима, кућама за
одмор и собама за изнајмљивање о пружању услуга у Бањалуци, а на основу уговора о
посредовању у пружању услуга број 10/18 од 11.01.2018. године. Овај уговор је
закључен између Туристичке отрганизације Града Бања Лука као посредника и Пртић
Николине, физичког лица, у коме је у тачки 1. прецизиран предмет уговора којим су
одређене међусобне обавезе и права посредника и физичког лица у пружању услуга
смјештаја заинтересованим домаћим и страним туристима, а у тачки 2. јасно наведено
да услуге смјештаја пружа физичко лице у објекту на адреси Солунска број 14, док су у
члану 3. овог уговора наведене обавезе физичког лица и, између осталих, да гостима
изда одговарајући рачун. Дакле, подносилац захтјева не спори да се у предметном
објекту налазе собе за изнајмљивање. Наведеним актима је потврђено да услуге
смјештаја пружа физичко лице у објекту на адреси Солунска број 14 и изнајмљују
апартмани. На основу наведених записника о контроли мјерног мјеста и утврђивању
неовлашћене потрошње, без икакве сумње је утврђено да је подносилац захтјева
користио електричну енергију у намјени која му није одобрена електроенергетском
сагласношћу противне стране. Наиме, одредбама тачке III, подтачка д. Одлуке о
тарифном систему за продају елелктрчне енергије и коришћење дистрибутивне мреже
(Службени гласник Републике Српске, број 66/16) прописано је да категорија
потрошње ''Домаћинства'' обухвата поторшњу електричне енергије у становима,
кућама за становање и одмор, потрошњу за освјетљење припадајућих споредних
просторија за домаћинство, гаража, прилаза стамбеним објектима, стубишну расвјету,
пумпе за воду намијењене за напајање домаћинства и смјештене у заједничке
просторије стамбених објеката, лифтове и заједничке ТВ уређаје.
Дакле, у конкретном случају је утврђено постојање неовлашћене потрошње у виду
трошења електричне енергије за категорију потрошње која није одобрена
електроенергетском сагласношћу из одредбе члана 89. став 1. тачка д) Општих услова,
на основу чега је противна страна сачинила рачун за неовлашћено утрошену
електричну енергију од 18.04.2019. године у износу од 827,56 КМ.
У погледу начина на који је противна страна извршила обрачун накнаде за
неовлашћено утрошену електричну енергију, утврђено је да је исти правилно сачињен,
односно да је сачињен у складу са одредбама Општих услова. Обрачун неовлашћене
потрошње је извршен у складу са одредбом члана 91. став 5. Општих услова, на начин
да су на измјерене количине и обрачунску снагу примјењени тарифни ставови за
категорију потрошње, односно тарифну групу која одговара намјени утрошене
електричне енергије. Противна страна је у складу са овом одредбом, а на основу
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овлашћења из одредбе члана 5. тачка в) и 92. став 5. Општих услова, извршила обрачун
неовлашћено утрошене електричне енергије у укупном износу од 827,56 КМ и дана
18.04.2019. године сачинила Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију
број НФ-100224570-7067-13034, који је истог дана доставила подносиоцу захтјева.
Противна страна је правилно одредила период за обрачун неовлашћене потрошње. С
обзиром на чињеницу да није утврђено када су почињене неовлашћене радње, односно
да у претходном пeриоду од годину дана није било контрола оног дијела мјерног
мјеста на којем су извршене неовлашћене радње, противна страна је за обрачун
неовлашћено утрошене електричне енергије правилно одредила период од годину
дана, тј. период 11.04.2018. –11.04.2019. године, што је у складу са одредбом члана 90.
став 3. Општих услова.
Потребно је истаћи да се обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије
сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови
су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној
енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је
предмет регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено који односи
треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12.
Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује
начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као
и начин обрачуна и наплате неовлашћено утрошене електричне енергије. За
утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у
складу са наведеним одредбама Општих услова је релевантна чињеница, да је
подносилац захтјева користио електричну енергију за намјену која му није одобрена
електроенергетском сагласношћу.
На основу наведених чињеница и наведених одредби Општих услова, утврђено је да је
захтјев подносиоца којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње неоснован, те је
одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
С обзиром да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку
није поднијела захтјев за накнаду трошкова, тачком 2. диспозитива рјешења, одлучено
је да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку на
основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији, а у вези са чланом 103. став 1.
Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске'', број
13/02, 87/07 и 50/10).
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици (Службени гласник
Републике Српске, број 49/09), те члану 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 Окружном суду у Требињу, у
року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић
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