РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

Број: 01-455-8/20/Р-174-160
Датум: 25.03.2021. године

На основу одредби члана 32. став 2. алинеја 5. Закона о електричној енергији
("Службени гласник Републике Српске", број 68/20), 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 Српске православне црквене општине у Вијачанима –
Црква Светог Пророка Илије у Горњој Мравици, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, због обуставе испоруке
електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 174.
редовној сједници, одржаноj 25. марта 2021. године, у Требињу, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ захтјев од 01.12.2020. године, Српске православне црквене општине у
Вијачанима – Црква Светог Пророка Илије у Горњој Мравици којим се оспорава
обустава испоруке електричне енергијe од 22.07.2020. године, на мјерном мјесту
наплатни број 89717527, као неоснован.
Образложење
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна
комисија) примила је, дана 01.12.2020. године, захтјев за рјешавање спора Српске
православне црквене општине у Вијачанима – Црква Светог Пророка Илије у Горњој
Мравици (у даљем тескту: подносилац захтјева), којим се оспорава обустава испоруке
електричне енергије мјерном мјесту наплатни број 89717527, која је извршена дана
22.07.2020. године, због дуга по основу утрошене електричене енергије, који је према
рачуну за електричну енергију за мјесец октобар 2019. године износио 6.641,47 КМ.
Подносилац у захтјеву, између осталог, наводи да је изградња цркве започета 2006.
године, а електрична енергија за потребе извођења радова на изградњи цркве у
периоду од 2006. до 2015. године је коришћена од домаћинстава Живојина Крајишника
и Младена Крајишника. Даље је наведено да су 2013. године постављене инсталације
у цркви и бројило од стране фирме ''ЕЛЛТ'' д.о.о. Прњавор, расвјетна тијела су
постављена 2014, док је прикључење цркве на електродистрибутивну мрежу извршено
2015. године.
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Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-455-2/20 од
23.12.2020. године, доставила Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), ради изјашњења о
наводима из захтјева и достављања расположиве документације.
Противна страна је, дана 29.01.2021. године, доставила Регулаторној комисији
изјашњење о захтјеву подносиоца, са расположивом документацијом. У изјашњењу је,
између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање обуставе
испоруке електричне енергије на мјерном мјесту наплатни број 89717527. Обустава
испоруке је извршена због дуга по основу утрошене електричне енергије за мјесец
октобар 2019. године у износу од 6.641,47 КМ. Противна страна наводи да је, дана
20.10.2017. године, поднесен захтјев за прикључење на електродистрибутивну мрежу
цркве у Горњој Мравици, након чега је утврђено да је овај објекат већ прикључен на
нисконапонску мрежу, на начин да је подземни прикључни вод спојен у
нисконапонском разводном ормару дистрибутивне трафостанице, те да је на фасади
објекта већ постављен мјерно разводни ормар са бројилом број 311551, са стањем
бројила ВТ 21815 kWh и са важећим верификационим жигом до 2021. године. Након
што је подносилац захтјева платио предрачун за издавање електронергетске
сагласности дана 31.07.2019. године, извршена је пријава подносиоца захтјева као
крајњег купца дана 01.08.2019. године, те дана 05.08.2019. године преглед и
пломбирање мјерног мјеста, о чему је сачињен записник. Приликом очитања утрошене
електричне енергије за мјесец октобар 2019. године, уписано је стање на бројилу ВТ
36240 kWh, те је подносиоцу захтјева испостављен рачун за електричну енергију за
мјесец октобар 2019. године у износу од 6.641,47 КМ. Противна страна даље наводи
да је подносилац захтјева одбио да потпише припремљени уговор о прикључењу и
уговор о снабдијевању ради овог износа на рачуну за утрошену електричну енергију.
Због неплаћања рачуна за електричну енергију, а након што је подносилац захтјева
одбио понуђену могућност закључења споразума о плаћању овог дуга у ратама,
противна страна наводи да је, дана 22.07.2020. године, извршила обуставу испоруке
електричне енергије.
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 170. редовној сједници, одржаној 4. марта 2021. 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 овог спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења
коментара. У остављеном року странке нису подносилe коментаре на ове акте.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су
странке приложиле: захтјев за рјешавање спора од 01.12.2020. године, изводе
отворених ставки, рачуне за електричну енергију, изјашњења противне стране од
27.01.2021. и 22.01.2021. године, молбу од 20.10.2017. године, захтјев за издавање
електроенергетске сагласности од 24.07.2019. године, предрачун од 24.07.2019.
године, пријаву купца од 01.08.2019. године са потврдом о уплати трошкова
прикључења, захтјев за прикључење од 07.08.2019. године, налог за обуставу
испоруке електричне енергије од 22.07.2020. године, лиценцу ''ЕЛТТ'' д.о.о. Прњавор,
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налог за рад од 14.08.2020. године, читачке листе, записник о контроли мјерног мјеста
од 05.08.2019. године, књижну обавијест од 07.11.2019. године, уговор о прикључењеу
и уговор о јавном снабдијевању.
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 у евиденцијама противне стране регистрован као крајњи
купац електричне енергије на мјерном мјесту наплатни број 89717527 у Горњој
Мравици, општина Прњавор, у категорији потрошње ''домаћинство'' 1. тарифна
група;
 дана 05.08.2019. године, противна страна је први пут извршила очитање бројила
на овом мјерном мјесту, при чему је констатовано стање на бројилу број 311551
ВТ 36239 kWh;
 на основу извршеног очитања утрошене електричне енергије, противна страна је
подносиоцу захтјева испоставила рачун за електричну енергију за мјесец
октобар 2019. године у износу од 6.641,47 КМ;
 дана 07.11.2019. године, противна страна је сачинила књижну обавијест број 081119-89717527, којим је извршила корекцију рачуна за утрошену електричну
енегију, у корист подносиоца захтјева у износу од 1.092,83 КМ, па је рачун за
електричну енергију за новембар 2019. године износио 5.576,62 КМ;
 подносилац захтјева није платио испостављени рачун у износу од 5.576,62 КМ
па је противна страна, дана 17.07.2020. године, издала налог за обуставу
испоруке електричне енергије број 1418523, због дуга по основу електричне
енергије са стањем на дан 25.06.2020. године у износу од 5.862,63 КМ, а дана
22.07.2020. године извршила је обуставу испоруке електричне енергије на овом
мјерном мјесту.
Предмет овог спора је утврђивање основаности примјене мјере обуставе испоруке
електричне енергије, због постојања дуга по основу утрошене електричне енергије на
мјерном мјесту подносиоца захтјева. На основу наведених чињеница, несумњиво је
утврђено да је противна страна, због постојања дуга по основу утрошене електричне
енергије, на основу одредбе члана 104. став 1. тачка 5) Закона о електричној енергији,
као и одредбе члана 97. став 1. тачка и. Општих услова за испоруку и снабдијевање
електричном енергијом, у даљем тексту: Општи услови (''Службени гласник Републике
Српске'', број 90/12 и 81/19), извршила обуставу испоруке електричне енергије на овом
мјерном мјесту дана 22.07.2020. године.
Увидом у рачуне за утрошену електричну енергију на мјерном мјесту подносиоца
захтјева наплатни број 89717527 у Горњој Мравици, општина Прњавор утврђено је да
подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране регистрован као крајњи купац
електричне енергије на овом мјерном мјесту у категорији потрошње ''домаћинство'' 1.
тарифна група. На основу читачких листи, рачуна за октобар 2019. године, изјашњења
подносиоца захтјева и противне стране утврђено је да је противна страна је дана
05.08.2019. године први пут извршила очитање бројила на овом мјерном мјесту, при
чему је констатовано стање на бројилу број 311551 ВТ 36239 kWh. Противна страна је
испоставила први рачун за електричну енергију на овом мјерном мјесту подносиоцу
захтјева за мјесец октобар 2019. године у износу од 6.641,47 КМ, у складу са одредбом
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члана 82. Општих услова и одредбом члана 49. став 1. Закона о заштити потрошача у
Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске“, број 6/12, 63/14 и 18/17),
којом је прописано да потрошња електричне енергије треба бити обрачуната
потрошачу на основу стварних количина измјерених на мјерном уређају купца.
Противна страна је накнадно сачинила књижну обавијест број 08-1119-89717527, којим
је извршила корекцију утрошене електричне енегије, у корист подносиоца захтјева у
износу од 1.092,83 КМ, тако да издати рачун за електричну енергију за мјесец
новембар 2019. године подносиоцу захтјева износи 5.576,62 КМ.
Подносилац захтјева није платио рачуне за утрошену електричну енергију на овом
мјерном мјесту, чиме није извршио обавезу прописану одредбом члана 11. став 2.
тачка б) Општих услова. Према рачуну за електричну енергију за мјесец мај 2020.
године дуг по основу испоручене електрине енергије на овом мјерном мјесту је износио
5.862,63 КМ. Имајући у виду ове чињенице противна страна је на основу одредбе
члана 104. став 1. тачка 5). Закона о електричној енергији и одредбе члана 97. став 1.
тачка и. Општих услова, дана 22.07.2020. године, извршила обуставу испоруке
електричне енергије на овом мјерном мјесту.
Имајући у виду утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је
да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем примјене мјере обуставе испоруке
електричне енергије у цјелости неоснован, те је одлучено као у диспозитиву овог
рјешења.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени
гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 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 Окружнoм суду у
Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић
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