РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

Број: 01-43-8/20/Р-141-86
Датум: 15.4.2020. године
На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији
("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), 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 привредног друштва ''МИБКОМЕРЦ'' д.о.о. Рогатица, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП
"Електродистрибуција" а.д. Пале, у вези са тарифама по којима се енергија
испоручује, односно оспоравањем рачуна за утрошену електричну енергију,
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 141. редовној сједници,
одржаноj 15.4.2020. године, у Требињу, донијела је сљедеће
РЈЕШЕЊЕ
1. ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва ''МИБ-КОМЕРЦ'' д.о.о. Рогатица од
30.12.2019. године, којим се оспоравају рачуни за утрошену електричну
енергију за период од 1.6.2017. до 1.7.2019. године, на мјерном мјесту
наплатни број 79930014, у објекту на адреси Расадник бб, у Рогатици, као
неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
Образложење
Поднеском од 30.12.2019. године, привредно друштво ''МИБ-КОМЕРЦ'' д.о.о.
Рогатица (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
"Електродистрибуција" а.д. Пале (у даљем тексту: противна страна), у вези са
тарифама по којима се енергија испоручује, односно оспоравањем рачуна за
утрошену електричну енергију. Подносилац захтјева тражи да му се рачуни за
утрошену електричну енергију за период од 1.6.2017 до 1.7.2019. године умање за
37,5%, због погрешног обрачуна утрошене електричне енергије у погледу обрачунске
снаге и вршног оптерећења.
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Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-43-2/20 од
17.2.2020. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из
поднеска и достављања расположиве документације.
Противна страна је, дана 12.3.2020. године, доставила Регулаторној комисији
изјашњење о захтјеву подносиоца и расположиву документацију. У изјашњењу је,
између осталог, наведено да је подносилац захтјева као крајњи купац регистрован у
категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'' - 1. тарифна група, са
наплатним бројем 79930014, почев од 1.10.2009. године. Контролом мјерног мјеста
од 11.3.2013. године извршена је замјена бројила број 010179 са бројилом 006282,
при чему је преносни однос струјним мјерних трансформатора (у даљем тексту: СМТ)
износио 100/5. Изградњом новог дистрибутивног електронергетског објекта ТС
''Расадник 1'', напајање објекта крајњег купца је вршено преко ове трафостанице, а
због значајнијег повећања вршне снаге, са 32 kW на 122 kW, записником о замјени
обрачунског бројила/мјерне гарнитуре од 16.12.2013. године замијењени су СМТ
100/5 са СМТ 400/5. Контролом мјерног мјеста која је извршена 26.4.2017. године,
замијењена је мјерна гарнитура ''Енел'' број бројила 006280, са новим бројилом
''Искра'' број бројила 46866075, те је утврђено да су се на мјерној гарнитури налазили
СМТ преносног односа 400/5. У енергетској картици подносиоца захтјева праћењем
потрошње и кретања вршне снаге уочен је поново значајан раст вршне снаге са 122
kW на 390 kW. Контролом мјерног мјеста која је извршена 11.4.2019. године,
утврђено је да вријеме и датум бројила нису тачно подешени, те је бројило број
46866075 замијењено са бројилом 004476. Дан прије контроле мјерног мјеста, тј.
10.4.2019. године, због временских неприлика, десио се прекид у испоруци
електричне енергије на далеководу 10 kV преко којег се напаја објекат крајњег купца.
Скинуто бројило број 46866075 је подвргнуто ванредној контроли исправности, о
чему је сачињен записник број 06/01/19 од 19.4.2019. године, којим је констатовано да
бројило не задовољава прописане услове због неусклађеног времена и датума, а да
је регистровање количине електричне енергије у класи тачности. Противна страна, на
крају изјашњења, наводи да је 24.6.2019. године, због повећаног утрошка електричне
енергије, односно повећане вршне снаге која је износила преко 390 kW, извршена
замјена СМТ 400/5 са СМТ 600/5.
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 140. редовној сједници, одржаној 26.3.2020. 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 коментаре на
наведене акте. На 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 доставиле
коментаре на закључак и нацрт рјешења.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су
странке приложиле: захтјев за рјешавање спора од 31.12.2019. године, одговор на
приговор противне стране од 9.7.2019. године, захтјев за корекцију обрачуна од
1.10.2019. године, рачуне за електричну енергију, преглед потрошње електричне
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енергије и испостављених рачуна за период јун-октобар 2018. и јун-октобар 2019.
године, изјашњење противне стране од 6.3.2020. године, енергетску картицу,
финансијску картицу, читачке листе, рјешење о електроенергетској сагласности од
17.7.2009. године, уговор о прикључењу од 17.7.2009. године, уговор о снабдијевању
од 17.7.2019. године, записник о извршеном прегледу мјерног мјеста од 11.3.2013.
године, записник о замјени обрачунског бројила од 16.12.2013. године, записник о
извршеном контролном прегледу мјерног мјеста од 17.6.2016. године, записник о
извршеном прегледу мјерног мјеста од 26.4.2017. године, записник о замјени бројила
и пломбирњу мјерног мјеста од 11.4.2019. године, записник о ванредној контроли
уређаја од 19.4.2019. године и записник о контроли мјерног мјеста од 24.6.2019. и
записник о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста од 24.6.2019. године.
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 ''остала потрошња на ниском напону'' – 1. тарифна
група, на мјерном мјесту наплатни број 79930014, на адреси Расадник бб,
Рогатица, а напајање објеката крајњег купца је вршено са НН мреже ТС
''Расадник'' 400 kVA;
 Према подацима из читачких листи, мјерно мјесто се налази у НН ормару ТС
''Расадник 1'', редовно је очитавано, а према подацима из енергетске и
финансијске картице, подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни
за утрошену електричну енергију;
 Противна страна је, дана 17.7.2009. године, донијела Рјешење о
електроенергетској сагласности број Е-84/06-09 за објекат крајњег купца на
ниском напону, према којем одобрена вршна снага за пословни објекат примарна прерада дрвета износи 43 kW, а истог дана противна страна је са
подносиоцем захтјева закључила уговор о прикључењу број Е-84/06-09 и
уговор о снабдијевању број Е-84/06-09;
 Изградњом новог електронергетског објекта (ТС ''Расадник 1'' 250 kVA),
напајање објеката подносиоца као јединог крајњег купца је вршено преко ове
трафостанице, а због значајнијег повећања вршне снаге на 122 kW, дана
16.12.2013. године, СМТ преносног односа 100/5 су замијењени са СМТ
преносног односа 400/5;
 Записником о контроли мјерног мјеста број 2367 од 17.6.2016. године,
констатовано је да нису уочене неправилности
на мјерном мјесту
подносиоца, те је утврђено да су се на мјерној гарнитури налазили СМТ
преносног односа 400/5;
 Дана 17.4.2017. године, бројило број 006282 ''Енел'', замијењено је са новим
бројилом број 46866075 ''Искра'', те је утврђено да су затечени СМТ преносног
односа 400/5, а у енергетској картици праћењем потрошње и кретања вршне
снаге уочен значајан раст на 390 kW;
 Дана 10.4.2019. године, због временских неприлика, десио се прекид у
испоруци електричне енергије на далеководу 10 kV преко којег се напаја ТС
''Расадник'' 400 kVA;
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 Контролом мјерног мјеста која је извршена 11.4.2019. године, утврђено је да
вријеме и датум бројила нису тачно подешени, те је бројило број 46866075
замијењено са бројилом 004476, о чему је сачињен Записник о контроли
мјерног мјеста број 2228 и Записник о замјени бројила и пломбирању мјерног
мјеста број 71-3-007-14,
 Скинуто бројило број 46866075 је подвргнуто ванредној контроли, којом је
констатовано да интегрисани сат у бројилу показује грешку и у времену и у
датуму, што није утицало да количину регистроване електричне енергије, те
да је бројчаник остао блокиран на 2. тарифи;
 Због повећаног утрошка електричне енергије, односно повећане вршне снаге
која је износила преко 390 kW, противно издатој електроенергетској
сагласности, извршена је поново контрола дана 24.6.2019. године, те је
сачињен Записник о контроли мјерног мјеста број 2855, којим је констатовано
да је извршена замјена СМТ 400/5 са СМТ 600/5, као и Записник број 71-3007-27 о замјени НН ормара на ТС ''Расадник 1''.
На основу напријед наведених чињеница, противна страна је на мјерном мјесту
подносиоца захтјева, почев од 2013. године, у више наврата, због повећаног утрошка
електричне енергије, односно повећане вршне снаге, која није одобрена
електроенергетском сагласности, више пута вршила замјену СМТ. С обиром да је
провјером исправности бројила број 46866075 утврђено да је регистровање
електричне енергије у класи тачности, то не постоје разлози да се на овом
мјерном мјесту изврши корекција обрачуна због грешке у мјерењу у смислу одредбе
члана 79. Општих услова. Наиме, корекција обрачуна због грешке у мјерењу, се
врши само када се, у смислу одредбе члана 79. став 2. Општих услова за испоруку и
снабдијевање елекричном енергијом, у даљем тексту: Општи услови (''Службени
гласник Републике Српске'', број 90/12 и 81/19), баждарењем утврди да је мјерни
уређај имао грешку два пута већу од класе тачности, или због квара извјесно вријеме
није мјерио електричну енергију и снагу, односно да је мјерење било дјелимично,
испоручена електрична енергија и снага, се утврђује прорачуном ако је могуће, или
процјеном. Дакле, корекција обрачуна утрошене електричне енергије се може
извршити на основу одредбе члана 79. Оптших услова, само уколико постоје
валидни докази о неисправности мјерног уређаја. С обзиром да у конкретном
случају није утврђена неисправност мјерног уређаја број 46866075, већ се само
радило о неусклађености времена и датума рада бројила у смислу рада уклопног
сата, противна страна није имала основа да изврши корекцију обрачуна утрошене
електричне енергије. Корекција обрачуна утрошене електричне енергије се, према
одредби члана 79. став 6. Општих услова, може вршити и када се утврди да усљед
квара на уклопном сату бројило није исправно регистровало потрошњу према добу
дана. У овом случају, приликом ванредне контроле исправности бројила од
19.04.2019. године утврђено је да је бројчаник остао блокиран на 2. тарифи. То значи
да бројило не мјери потрошњу електричне енергије у већем дневном тарифном
ставу. Међутим, противна страна није вршила корекцију обрачуна утрошене
електричне енергије по том основу, jeр је бројило у претходном периоду
регистровало потрошњу електричне енергије и у већем дневном тарифном ставу,
што је видљиво из попуњених читачких листи, а стање на бројчаницима ВТ и МТ
бројила је утврђено и приликом замјене бројила 11.04.2019. године, тако да је
бројчаник за већи дневни тарифни став функционисао.
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Одредбом члана 36. став 6. Општих услова, прописано је да се прикључна снага за
крајње купце којима се обрачунска снага утврђује мјерењем, утврђује на основу
вршне снаге која се одређује приликом издавања електроенергетске сагласности,
односно закључења уговора о прикључењу на основу карактеристика потрошње
трошила купца и која не може бити мања од максималне једновремене просјечне
петнаестоминутне снаге коју ће ангажовати трошила купца. Надаље, ставом 7. истог
члана је прописано, да уколико крајњи купац, којем се обрачунска снага утврђује
мјерењем, ангажује снагу већу од вршне снаге одобрене електроенергетском
сагласношћу, дужан је, по опомени дистрибутера, свести ангажовање снаге у
дозовољне границе или поднијети захтјев за издавање нове електроенергетске
сагласности. Имајући у виду наведену одредбу, као и чињеницу да је подносилац
захтјева прекорачио вршну снагу одобрену рјешењем о електроенергетској
сагласности, противна страна је пропустила дужње радње према подносиоцу
захтева. Наиме, противна страна, након доношења Рјешења о електроенергетској
сагласности 17.7.2009. године, према којем одобрена вршна снага за пословни
објекат - примарна прерада дрвета износи 43 kW, иако је уочила значајан раст
потрошње електричне енергије и повећање једновремене ангажоване снаге која је у
2019. годину износила преко 390 kW, није опомињала подносиоца захтјева да
ангажовану снаге сведе у дозвољене границе или да поднесе захтјев за издавање
нове електроенергетске сагласности. С друге стране, ни подносилац захтјева, усљед
повећања вршне снаге, није подносио противној страни захтјев за издавање нове
електроенергетске сагласности. Иначе, одредбом члана 80. алинеја 1. Закона о
електричној енергији и одредбом члана 98. тачка ж) Општих услова, као један од
разлога за обуставу испоруке електричне енергије, прописано је да дистрибутер
обуставља испоруку електричне енергије ако крајњи купац, на опомену дистрибутера,
не снизи активну и/или реактивну снагу, односно количину активне енергије и и/или
количину прекомјерно преузете реактивне енергије на уговорену вриједност у
захтијеваном року. Ово потврђује у којој су мјери штетни наведени пропусти противне
стране у случају прекорачења одобрене вршне снаге, те указује на дужност примјене
утврђених законских овлашћења дистрибутера.
Имајући у виду напријед наведено чињенично стање и наведени правни основ,
неоснован је захтјев подносиоца којим тражи да му се рачуни за утрошену
електричну енергију за период од 1.6.2017 до 1.7.2019. године, умање за 37,5%. због
погрешног обрачуна утрошене електричне енергије у погледу обрачунске снаге и
вршног оптерећења, како је и одлучено у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били
незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду
трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, одлучила да
свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на
основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
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 судом у Требињу у
року од 30 дана од дана пријема рјешења.
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Предсједник
Владислав Владичић
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