РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

Број: 01-485-9/20/Р-178-184
Датум: 22.04.2021. године

На основу члана 32. став 2. тачка 4. и члана 33. став 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 привредног друштва Елта
Кабел д.о.о. Добој, против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП
"Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном неовлаштено утрошене
електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 178.
редовној сједници, одржаноj 22. априла 2021. године, у Требињу, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва Елта Кабел д.о.о. Добој број 2042/20 од
10.12.2020. године, којим се оспорава Рачун за неовлаштену потрошњу број NF110656369-8595-14614 од 16.10.2020. године у износу од 16.081,77 КМ, као
неоснован, па је подносилац захтјева дужан платити износ од 16.081,77 КМ,
Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања
Лука.
Образложење
Дана 14.12.2020. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у
даљем тексту: Регулаторна комисија) је примила захтјев за рјешавање спора
привредног друштва Елта Кабел д.о.о. Добој (у даљем тексту: подносилац захтјева)
број 2042/20 од 10.12.2020. године, против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' – МП а.д.
Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука
(у даљем тексту: противна страна), којим се оспорава Рачун за неовлаштено
утрошену електричну енергију број NF-110656369-8595-14614 од 16.10.2020. године
у износу од 16.081,77 КМ, на објекту у улици Мајке Кнежопољке 1, у Бањој Луци. У
захтјеву je, између осталог, навeдено да су преко електричног бројила број 294095,
напајане инсталације и уређаји подносиоца захтјева, као телекомуникационог
оператера. Подносилац се изјаснио да, ненамјерним пропустом, ово мјерно мјесто
није пријављено код противне стране и бројило није било пломбирано прије
прикључења на електродистрибутивну мрежу. Такође је у захтјеву наведено да
подносилац код противне стране има регистрована још 44 бројила, а иначе има
укупно 150 бројила која су у употреби. Захтјевом се тражи да се подносиоцу
обрачуна 16.167 kWh електричне енергије, која је регистрована на овом бројилу, а не
да се од њега захтијева плаћање неовлашћене потрошње електричне енергије. Уз
захтјев је приложена расположива документација.
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Након разматрања поднесеног захтјева, актом број 01-485-2/20 од 25.12.2020. године
је од противне стране, затражено изјашњење о захтјеву и достављање расположиве
документације.
У изјашњењу противне стране, које је запримљено у Регулаторној комисији, дана
19.03.2021. године, је образложено да је дана 12. и 14.10.2020. године, на основу
налога за рад, извршена контрола мјерног мјеста, којом је утврђено и записнички
констатовано да је на објекту подносиоца захтјева постојала неовлашћена
потрошња електричне енергије у виду прикључења на мрежу, инсталација и уређаја
подносиоца захтјева за тв. сигнал и интернет преко непријављеног и непломбираног
бројила број 294095, без издате електроенергетске сагласности и закљученог
уговора о прикључењу, те да је противна страна у овом случају поступила у складу
са прописима. Ово бројило је том приликом искључено са електродистрибутивне
мреже. Противна страна је сачинила рачун за неовлашћно утрошену електричну
енергију у износу од 16.081,77 КМ, са структуром обрачуна, те навела правни основ
за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, који је достављен
подносиоцу захтјева. У евиденцијама противне стране подносилац захтјева није био
регистрован као крајњи купац електричне енергије на овом мјерном мјесту, те је
накнадно дана 13.10.2020. године, подносилац захтјева поднио противној страни
захтјев за издавање електроенергетске сагласности, која је издата рјешењем од
29.10.2020. године. Подносилац захтјева је поднио приговор од 27.10.2020. године на
овај обрачун, а противна страна је поступила по овом приговору и доставила
подносиоцу одговор у писаној форми од 09.11.2020. године, са образложењем због
чега се није могао уважити његов приговор. Дана 01.02.2021. године извршена је
уредно пријава овога мјерног мјеста са ЕД бројем 85119002 под називом "Базна
станица – Оптичко острво“, у улици Мајке Кнежопољке 1 у Бањој Луци, а дана
09.02.2020. године, овлашћени радници противне стране извршили су прикључење
овога мјерног мјеста на електродистрибутивну мрежу. Уз изјашњење је, као доказна
подлога, приложена документација којом је располагала противна страна.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на
основу којих се могло правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети
праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и
извођења доказа, те је, на 175. редовној сједници, одржаној 01.04.2021. године, у
Требињу, 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 доставе коментаре на
наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије
објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, те је
странкама остављен рок од осам дана за достављање коментара на ове акте.
Подносилац захтјева је поднио коментаре на нацрт рјешења у којима су поновљени
наводи из захтјева.
Извршен је увид у цјелокупан спис, а посебно: Захтјев подносиоца број 2042/20 од
25.02.2021. године, са прилозима; Изјашњење противне стране број 24/21 од
18.03.2021. и број 10223/20 од 25.02.2021. године; Записник о контроли мјерног
мјеста број 100/99359 од 08.10.2020. године; Записник о контроли мјерног мјеста број
100/99369 од 12.10.2020. године; Захтјев за издавање електроенергетске сагласноти
број 168/2020 од 13.10.2020. године; Налог за рад број 1020418 од 14.10.2020.
године; Записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије број
100/10283 од 14.10.2020. године; Рачун за неовлаштено утрошену електричну
енергију број NF-110656369-8595-14614 од 16.10.2020. године; Доставу обрачуна о
неовлашћеној потрошњи електричне енергије број 10223/20 од 16.10.2020. године;
Детаљне податке о записнику и обрачунским параметрима неовлашћене потрошње;
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Записник о контроли мјерног мјеста број 100/99374 од 16.10.2020. године; Захтјев за
доставу документације број 13-01/1-02-230-4885/20 од 15.10.2020. године; Приговор
на висину обрачуна елктричне енергије број 1791/20 од 27.10.2020. године; Одговор
противне стране број 10753/20 од 09.11.2020. године; Рјешење о регистрацији код
Окружног суда у Добоју број 60-0-Рег-20-000239 од 21.07.2020. године; Рачун број
9000192062 од 16.12.2020. године; Рјешење о електроенергетској сагласности број
9958/20 од 29.10.2020. године; Уговор о прикључењу број 9958/20 од 29.10.2020.
године; Захтјев за прикључење на електродистрибутивну мрежу број 9958/20 од
04.02.2021. године; Потврду о исправности електричних инсталација од 09.02.2021.
године; Записник о прегледу мјерног мјеста број 9958/20 од 09.02.2021. године;
Налог за рад број 1445681 од 09.02.2021. године; Записник о замјени бројила и
пломбирању мјерног мјеста број 001/72120 од 09.02.2021. године; Декларације о
прикључку број 9958/2020 од 09.02.2021. године и Енергетску картицу за мјерно
мјесто ЕД број 85119002, наплатни број 110656369.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након
извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној
повезаности, као и на основу резултата цјелокупног поступка, утврђене су сљедеће
одлучне чињенице:
-

Дана 08.10.2020. године, овлашћени радници противне стране су вршили
контролу мјерних мјеста у улици Мајке Кнежопољке 1 у Бањој Луци и
записнички констатовали да је потребно провјерити чије је бројило број
294095, које се налазило у мјерно разводном ормару;

-

Дана 12.10.2020. године овлаштени радници противне стране су извршили
контролу "слободностојећег" мјерно разводног ормара у улици Мајке
Кнежопољке 1 у Бањој Луци и записнички констатовали да бројило број
294095 није пријављено код противне стране, да се на бројило не налазе
дистрибутивне пломбе, да је прикључни вод једнофазни – Cu пресјека 4 mm2,
те је бројило приликом ове контроле искључено са електродистрибутивне
мреже и пломбирано.

-

Дана 14.10.2020. године, овлаштени радници противне стране су изашли на
лице мјеста гдје се налазио мјерно разводни ормар у улици Мајке Кнежопољке
1 у Бањој Луци и записнички потврдили да бројило број 294095 није
пријављено код противне стране, да је прикључење овога бројила на
електродистрибутивну мрежу извршено без електроенергетске сагласности
оператора дистрибутивног система за напајање инсталација и уређаја
привредног друштва Елта Кабел д.о.о. Добој – ТВ сигнал и интернет, да је
12.10.2020. године бројило затечено без пломби, због чега је искључено са
мреже, те је тада постављена бломба број 590248;

-

Дана 13.10.2021. године привредно друштво Елта Кабел д.о.о. Добој је
противној страни, поднијело захтјев за издвање електроенергетске
сагласности за прикључење овога бројила за електродистрибутивну мрежу;

-

Дана 16.10.2020. године противна страна је издала Рачун за неовлашћено
утрошену електричну енергију број NF-110656369-8595-14614 од 16.10.2020.
године у износу од 16.081,77 КМ;

-

Подносилац захтјева је на овај рачун поднио приговор противној страни, а
противна страна је подносиоцу доставила образложени одговор, у којем је
констатовано да је поднесени приговор неоснован.

-

Дана 29.10.2020. године под бројем 9958/20, противна страна је подносиоцу
захтјева издала Рјешење о електроенергетској сагласности и са њим
закључила Уговор о прикључењу, за прикључење новоформираног мјерног
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мјеста ЕД број 85119002 по називом "Базна станица – Оптичко острво“, у
улици Мајке Кнежопољке 1 у Бањој Луци;
-

Дана 01.02.2021. године ово мјерно мјесто је евидентирано код противне
стране;

-

Дана 09.02.2021. године, овлашћени радници противне стране извршили су
контролу новоформираног мјерног мјеста ЕД број 85119002 по називом "Базна
станица – Оптичко острво", у улици Мајке Кнежопољке 1 у Бањој Луци, када је
извршена и замјена бројила број 294095, којом приликом је постављено ново
бројило
број
10292655,
те
је
мјерно
мјесто
прикључено
на
електродистрибутивну мрежу и уредно пломбирано дистрибутивном пломбом.

На основу изведених доказа и утврђеног чињеничног стања утврђено је да је у овом
случају постојала неовлашћена потрошња електричне енергије, у виду прикључења
на електродистрибутивну мрежу инсталација и уређаја подносиоца захтјева у улици
Мајке Кнежопољке 1 у Бањој Луци, без електроенергетске сагласности противне
стране, као оператора дистрибутивног дистрибутивног система и без закљученог
уговора о прикључењу у смислу одредби члана 84. став 1. и став 2. тачка 1. Закона о
електричној енергији (у даљем тексту: Закон) и члана 89. став 1. тачка а. Општих
услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – у даљем тексту: Општи
услови ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12 и 81/19). Увидом у
записник о контроли мјерног мјеста број 08.10.2020. године утврђено је да су
овлашћени радници противне стране вршили контролу "слободностојећег" мјерно
разводног ормара у улици Мајке Кнежопољке 1 у Бањој Луци и том приликом
контатовали да је потребно провјерити чије је бројило број 294095, које се налазило
у овом ормару. На основу Записника о контроли мјерног мјеста број 100/99369 од
12.10.2020. године утврђено је да су овлаштени радници противне стране поново
извршили контролу истог "слободностојећег" мјерно разводног ормара у улици Мајке
Кнежопољке 1 у Бањој Луци и констатовали да бројило број 294095 није пријављено
код противне стране, те да се на бројилу не налазе дистрибутивне пломбе. Ова
чињеница потврђује да је прикључење на мрежу овога бројила прикључним водом
једнофазним, бакарним - "Cu", пресјека 4 mm2, изведено без електроенергетске
сагласности и уговора о прикључењу, да прикључење на мрежу нису извели
овлашћени радници противне стране, те да није било исправног мјерења уторшене
електричне енергије у смислу одредбе члана 84. став 1. и 2. Закона. Код оваквог
чињеничног стања ово бројило је том приликом искључено са електродистрибутивне
мреже, на основу одредбе члан 105. став 1. тачка 3. Закона и члана 97.став 1. тачка
а, у вези са ставом 2. истог члана Општих услова.
Увидом у Налог за рад број 1020418 од 14.10.2020. године и Записник о утврђивању
неовлашћене потрошње електричне енергије број 100/10283 од 14.10.2020. године
утврђено је да су дана 14.10.2020. године, овлаштени радници противне стране су
изашли на лице мјеста гдје се налазио мјерно разводни ормар у улици Мајке
Кнежопољке 1 у Бањој Луци и записнички потврдили да бројило број 294095 није
пријављено код противне стране, да је прикључење овога бројила на
електродистрибутивну мрежу извршено без електроенергетске сагласности
оператора дистрибутивног система за напајање инсталација и уређаја привредног
друштва Елта Кабел д.о.о. Добој – ТВ сигнал и интернет, да је 12.10.2020. године
бројило затечено без пломби, због чега је искључено са мреже, те је тада
постављена бломба број 590248.
Такође на основу накнадно поднесеног Захтјева за издавање електроенергетске
сагласности број 168/2020 од 13.10.2020. године, рачуна број 9000192062 од
16.12.2020. године, Рјешења о електроенергетској сагласности број 9958/20 од
29.10.2020. године, Уговора о прикључењу број 9958/20 од 29.10.2020. године,
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Захтјева за прикључење на електродистрибутивну мрежу број 9958/20 од 04.02.2021.
године, Записника о замјени бројила и пломбирању мјерног мјеста број 001/72120 од
09.02.2021. године и Енергетске картице за мјерно мјесто ЕД број 85119002,
наплатни број 110656369, такође је несумњиво потврђено да су инсталације и
уређаји подносиоца захтјева до 12.10.2020. године били прикључени на мрежу без
електроенергетске сагласности и уговора о прикључењу. Дакле, на основу
наведених доказа, као и изјашњења противне стране у писменој форми, те признања
подносиоца захтјева у самом захтјеву, потврђено је да су инсталације и уређаји
подносиоца захјева у улици Мајке Кнежопољке 1 у Бањој Луци, неовлашћено
прикључени на електродистрибутивну мрежу, у смислу одредби члана 84. став 1. и
2. тачка а. Закона и 89. став 1. тачка а. Општих услова.
Имајући у виду утврђено чињенично стање, противна страна је правилно сачинила
Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број NF-110656369-8595-14614
од 16.10.2020. године у износу од 16.081,77 КМ. Период неовлашћене потрошње је
правилно утврђен у трајању од годину дана, на основу одредбе члана 86. 5. Закона и
члана 90. став 3. Општих услова, имајући у виду чињеницу да се није могао утврдити
почетак неовлашћене потрошње, те чињеницу да у том периоду није било контроле
овога разводног ормара, у смислу одредбе члана 86 став 3. и 4. Закона.
С обзиром да се ради о виду неовлашћене потрошње из одредбе члана 84. став 1. и
став 2. тачка 1. Закона и члана 89. став 1. тачка а) Општих услова, обрачунска снага
је утврђена на основу одредбе члана 91. став 2. тачка а. подтачка 4. Општих услова,
односно као производ највећег дозвољеног струјног оптерећења проводника преко
кога је изршена неовлашћена потрошња електричне енергије од 44 А и номиналног
напона, те је иста утврђена у износу од 10,12 kW. Укупна количина неовлашћено
утрошене електричне енергије је утврђена као производ обрачунске снаге, броја
дана у мјесецу и броја часова у периоду неовлашћене потрошње, на основу одредбе
члана 91. став 2. тачка б. подтачка 3. Општих услова. На овако утврђену количину
електричне енергије су примијењени одговарајући тарифни ставови у складу са
одредбом члана 92. став 2. тачка а. Општих услова.
На основу одредбе члана 49. став 1. Закона, оператор дистрибутивног система је
одговоран за рад (погон), управљање, одржавање и развој дистрибутивне мреже,
односно за обављање дјелатности дистрибутије електричне енергије, као
дјелатности од општег интереса у смислу одредбе члана 11. став 1. Закона о
енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09) и одредбе члана 12.
став 2. Закона. Имајући у виду наведене одредбе, неовлашћена потрошња
електричне енергије представља грубо кршење прописа из области енергетике,
будући да на основу ове одредбе, једино овлаштени дистрибутер може да
предузима радње на електродистрибутивној мрежи, прикључку и мјерном мјесту. Из
ових одредби произилази да није дозвољено предузимање радње на
електродистрибутивној мрежи од стране неовлашћених лица, па према томе свако
неовлашћено дјеловање на прикључку, електродистрибутивној мрежи или мјерном
мјесту представља неовлашћену потрошњу у смислу одредбе члана 84. став 1. и
став 2. Закона и члана 89. став 1. Општих услова. Због тога се нису могли
прихватити, као одлучни, наводи у захтјеву и коментарима да је бројило број 294095
поставила овлашћена организација. Није спорно да овлашћена организација може
изградити инсталације укључујући и монтирање бројила, међутим пломбирање
бројила и прикључење мјерног мјеста на мрежу може извршити само овлашћени
дистрибутер, односно у овом случају противна страна, на основу одредбе члана 49.
став 1. и 2. Закона о електричној енергији и одредбе члана 74. став 1. и 2. Општих
услова. Због тога су у цјелости неосновани, захтјев и коментари подносиоца, којим
оспорава постојање неовлашћене потрошње, односно тражи да се електрична
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енергија обрачуна према регистрованом стању потрошње на непломбираном
бројилу.
За утврђивање обавезе плаћања износа неовлаштено преузете електричне енергије,
у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, релевантна је чињеница
да је извршено прикључење на електродистрибутивну мрежу без електроенергетске
сагласности и уговора о пиркључењу. С обзиром на утврђено чињенично стање
подносилац захтјева је дужан противној страни платити обрачунати износ
неовлашћене потрошње на основу одредбе члана 86. став 1. и 2. Закона и
измијењеног члана 44. став 2. Општих услова.
Имајући у виду утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено
је да је захтјев подносиоца, којим оспорава обрачун неовлаштено преузете
електричне енергије са мреже у износу од 16.081,77 КМ, у цјелости неоснован, те је
одлучено као у диспозитиву овога рјешења.
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.
Предсједник

Владислав Владичић
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