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 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-223-7/20 
Датум 05.11.2020. године 
 
 
  

На основу одредби члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике 
Српске", број 6/10 и 107/19), и члана 23. Правилника о јавним расправама и 
рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10 и 
7/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће 

 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
о одржавању формалне расправе у поступку  

рјешавања спора  
 
 
Пријем и обрада захтјева 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) примила је, дана 18.5.2020. године, захтјев за рјешавање спора привредног 
друштва ''GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева), у 
вези са тарифама по којима се енергија испоручује, односно у вези са оспоравањем 
дуга за утрошену електричну енергију, насловљен као: ''Захтјев за пренос дуга на 
потрошача'', те, дана 17.6.2020. године, допуну поднеска. Подносилац захтјева 
оспорава дуг по основу утрошене електричне енергије на наплатном броју 110070611, 
у износу од 12.024,52 КМ, у улици Вука Караџића бр. 6, у Бањој Луци.  

Након што је размотрен захтјев са прилозима, исти је достављен на одговор противној 
страни, ради изјашњавања о наводима из захтјева и достављања расположивих 
доказа. Противна страна је, дана 15.10.2020. године, доставила изјашњење о захтјеву, 
уз који је приложила доказе којима је располагала. 

Регулаторна комисија је, на 158. редовној сједници, одржаној 5. новембра 2020. године, 
у Требињу, размотрила комплетан предмет у вези са захтјевом подносиоца, те је у 
циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, одлучила да одржи 
формалну расправу у овом спору.  

 

Мјесто, вријема и предмет формалне расправе 
 

У поступку рјешавања овог спора, Регулаторна комисија заказује формалну 
расправу која ће се одржати у сриједу, 02. децембра 2020.  године у Бањој Луци, 
са почетком у 08.30 часова, у просторијама Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
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Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука,  улица Краља Петра I Карађорђевића 
бр. 95. 

Предмет формалне расправе је захтјев за рјешавање спора привредног друштва 
''GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука, а иста се одржава у циљу потпуног утврђивања 
чињеница на основу којих ће Регулаторна комисија донијети коначну одлуку о 
захтјеву.  

На расправи ће се изводити сљедећи докази: изјаве странака, саслушање свједока, 
увид у исправе и друге документе, а по потреби ће се изводити и други докази. 
Редослијед извођења појединих доказа биће утврђен на формалној расправи. Поред 
тога, странкама се омогућује да, током одржавања формалне расправе, покушају да 
настали спор ријеше мирним путем. 

 
Заинтересовала лица у поступку 
 
Заинтересовано лице, у циљу заштите својих права или правних интереса, може на 
образложени захтјев, учествовати као странка у поступку. О оправданости овог 
захтјева одлучује Регулаторна комисија. 

 
Јавност поступка  
 
Формална расправа је отворена за јавност, а у расправи могу учествовати само 
странке, као и друга лица која учествују у доказном поступку по одобрењу водитеља 
поступка. 
 
Заинтересована лица могу доставити коментаре и захтјев за учешће у поступку у 
писменој форми у вези са предметом овог поступка, најкасније до 20. новембра 
2020. године и то путем поште на адресу Регулаторне комисије у Требињу, Улица 
Краљице Јелене Анжујске бр. 7, факсом на број 059/272-430, или путем е-поште 
"regulator@reers.ba". 

 
 

                                                                                              Предсједник  

                                              

                                                                                                         Владислав Владичић  

 
 
 
 

 


