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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-223-6/20/P-158-276 
Датум: 05.11.2020.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. став 1. тачка 
д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 5. и члана 60. став 1. 
Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени 
гласник Републике Српске'', број 70/10 и 7/19), у поступку рјешавања спора по 
захтјеву привредног друштва ''GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука, 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 рачуна за утрошену електричну енергију, Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 158. редовној сједници, одржаноj 5. новембра 
2020. године, у Требињу, донијела јe 

  
З А К Љ У Ч А К 

о одржавању формалне расправе у поступку 
рјешавања спора 

 
I 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва 
''GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука, 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 дуга за утрошену електричну 
енергију, заказује формалну расправу која ће се одржати у сриједу, 02. децембра 
2020. године, са почетком у 08.30 часова у Бањој Луци, у просторијама 
Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања 
Лука,  улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 95. 

II 
 

Предмет формалне расправе је захтјев из тачке I овог закључка.  

Формална расправа се одржава у циљу утврђивања чињеница на основу којих ће 
Регулаторна комисија донијети коначну одлуку о захтјеву. 
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На расправи ће се изводити сљедећи докази: изјаве странака, изјаве свједока, 
вршење увида у исправе и друге документе, а по потреби ће се вршити извођење и 
дугих доказа. 

Редослијед извођења појединих доказа  биће утврђен на формалној расправи. 
 

III 
 
За водитеља поступка формалне расправе именује се Милан Ковачина, шеф 
Сектора за правне послове.  

За замјеника водитеља поступка именује се Миодраг Андрић, правник 
специјалиста. 

Водитељ поступка руководи формалном расправом и има сва права и 
одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању 
спорова и жалби и других аката Регулаторне комисије.  
 

IV 
 

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. 
 

V 
 

Регулаторна комисија објављује Обавјештење за јавност са основним подацима из 
поднесеног захтјева на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије, 
те се омогућује заинтересованим  лицима да  доставе коментаре и захтјев за 
учешће у поступку у писменој форми, најкасније до 20. новембра 2020. године. 
 

VI 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, објављује се на огласној табли и 
интернет страници Регулаторне комисије и доставља се странкама у поступку. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) примила је, дана 18.05.2020. године, захтјев за рјешавање 
спора привредног друштва ''GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: 
подносилац захтјева), насловљен као: ''Захтјев за пренос дуга на потрошача'', те 
дана 17.06.2020. 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 се, 
приговором у писменој форми, више пута обраћао  МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње  
ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) достављени 
су му одговори у којима је, између осталог, наведено да је од стране ''Медицинске 
електронике'' - у стечају Бања Лука, дана 19.12.2018. године,  достављен нотарски 
сачињен уговор о продаји, којим је противна страна обавијештена да је имовина 
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''Медицинске електронике'' - у стечају Бања Лука продата подносиоцу захтјева, те 
по том основу противна страна потражује од њега, као правног сљедника износ од 
12.024,52 КМ. Подносилац захтјева наводи да је тек, дана 03.03.2020. године, након 
окончања стечајног поступка, рјешењем Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове укњижен као власник парцела на којима се налази и 
објекат са спорним бројилом. С обзиром да са противном страном није закључио 
никакве уговоре у вези са испоруком енектричне енергије и да није користио 
електричну енергијују у објекту гдје се налази бројило, не сматра се одговоним за 
дуг по основу утрошене електричне енергије који му се ставља на терет, те од 
Регулаторне комисије тражи да се утврди стварни корисник који је, као крајњи 
купац на мјером мјесту наплатни број 110070611, обвезник плаћања утрошене 
електричне енергије. 

На тражење Регулаторне комисије, противна страна је, дана 15.10.2020. године, 
доставила изјашњење и расположиву документацију у вези са захтјевом 
подносиоца. У изјашњењу је, између осталог, наведено да се захтјев подносиоца 
односи на оспоравање дуга за електричну енергију у износу од 12.024,52 КМ, на 
мјерном мјесту наплатни број 110070611, у улици Вука Караџића бр. 6, у Бањој 
Луци. Противна страна наводи да је, дана 01.08.2010. године, извршена принудна 
одјава мјерног мјеста ''Медицинска електроника Бања Лука'', наплатни број 
1001822, а истог дана, 01.08.2010. године, извршена пријава крајњег купца 
''Медицинска електроника – у стечају'' којој је додијељен нови наплатни број 
110070611, ради пријаве потраживања у стечајном поступку. Након окончаног 7. 
јавног надметања, закључен је и нотарски сачињен Уговор о продаји ОПУ 
2267/2018, дана 02.10.2018. године, у Бањој Луци између продавца ''Медицинске 
електронике'' у стечају и купца ''GRAND TRADE'' д.о.о. Б.Лука. У изјашњењу се, 
даље наводи, да је дописом од 18.12.2018. године, стечајни управник ''Медицинске 
електронике'' у стечају доставио противној страни копију уговора о продаји, са 
захтјевом да се рачуни за електричну енергију од 15.12.2018. године испостављају 
на подносиоца захтјева. Након тога, противна страна наводи да је, дана 31.12.2018. 
године, извршила регистрацију подносиоца захтјева, као крајњег купца као са 
истим наплатним бројем 110070611, који је имала ''Медицинска електроника'' у 
стечају, али са крајњим купцем није закључила уговор о јавном снабдијевању. Дуг 
по основу електричне енергије у износу од 12.024,52 КМ, који подносилац, 
захтјевом, оспорава је испостављен након раздвајања мјерења између ''GRAND 
TRADE'' и осталих крајњих купаца који су електричну енергију трошили преко овог 
мјерног мјеста. ''Медицинска електроника'' у стечају је била регистровани крајњи 
купац, а сви остали корисници су имали контролно бројило. Након сазнања да је 
''Медицинска електроника'' у стечају продата, корисници простора су од стечајног 
управника тражили информацију коме ће се обраћати за рачуне за електричну 
енергију, при чему су последњи рачун добили за децембар 2018. године, који су 
платили, а након тога су престали са плаћањем, јер им нису достављани рачуни. 
Корекција обрачуна је извршена методом процјене ради разграничења обавеза на 
наплтном броју 110070611 између ''Медицинске електронике'' у стечају и осталих 
корисника, који су регистровани као крајњи купци са новим наплатним бројевима и 
са којима је закључен уговор о јавном снабдијевњу, на основу члана 79. 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), како слиједи: за привредно друштво Деамедика д.о.о., дана 23.7.2019. 
године, у износу од  6.037,58 КМ, за АПИФ, дана 28.01.2020. године, у износу од 
9.486,10 КМ, за Комисију за хартије од вриједности, дана 28.01.2020. године, у 
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износу од 8.082,30 КМ и за Триглав , дана 28.01.2020. године, у износу од 7.114,57 
КМ, односно укупно 30.720,55 КМ. Ови крајњи купци су у својим картицама 
задужени за поменуте износе, а за исте износе извршено је одобрење у картици 
подносиоца захтјева, тако да дуг из картице потрошача подносиоца захтјева који се 
оспорава на дан 31.01.2020. године износи 12.024,52 КМ. 

Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране, као и 
приложене документације, оцијењено је да се не могу са сигурношћу утврдити 
чињенице релевантне за одлучивање о захтјеву подносиоца. С тога је, у циљу 
правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, а на основу одредбе члана 
60. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, 
Регулаторна комисија, на 158. редовној сједници, која је одржана 5. новембра 2020. 
године, у Требињу, донијела закључак о одржавању формалне расправе у овом 
поступку. О одржавању формалне расправе Регулаторна комисија ће објавити 
обавјештење за јавност на интернет страници и огласној табли Регулаторне 
комисије, у складу са чланом 23. наведеног правилника. 

 

 
                                                                                                        
                                                                   
 

Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 
 


