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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-223-16/20/P-169-59  
Датум: 18.02.2021 године                                                                            
   
        
                                                                    
На основу одредби члана 32. став 2. тачка 3) 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 43. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и 
жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10 и 7/19), након одржане 
формалне расправе 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 обрачуном утрошене 
електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 
169. редовној сједници, 18. фебруара 2021. године, у Требињу, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва "GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука од 
12.05.2020. године, као неоснован, те је привредно друштво "GRAND TRADE'' д.о.о. 
Бања Лука, дужно платити износ од 12.024,52 КМ Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП 
а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, за испоручену електричну 
енергију на мјерном мјесту наплатни број 110070611 у Бањој Луци. 
 

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 захтјева. 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 ''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 
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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 енергију у објекту гдје се налази бројило, не 
сматра се одговорним 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. 
Бања 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 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 наплатном 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 износу од 8.082,30 КМ и за ''Триглав осигурање'', 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, а који подносилац захтјева оспорава на дан 31.01.2020. године износи 
12.024,52 КМ. 
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Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране, као и 
приложене документације странака, оцијењено је да се не могу са сигурношћу 
утврдити релевантне чињенице 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 (у 
даљем тексту: Правилник), Регулаторна комисија, на 158. редовној сједници, 
одржаноj 5. новембра 2020. године, у Требињу, донијела Закључак о одржавању 
формалне расправе у овом спору, која је одржана, дана 02.12.2020. године, у 
просторијама Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" 
а.д. Бања Лука, те је овим закључком одређен и рок заинтересованим лицима да 
доставе коментаре на захтјев у писменој форми, најкасније до 20. новембра 2020. 
године. У остављеном року, нису достављени коментари заинтересованих лица на 
поднесени захтјев.  

Формална расправа је одржана дана 02.12.2020. године, са почетком у 08.30 часова у 
просторијама Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" 
а.д. Бања Лука, На расправи су, поред запослених у Регулаторној комисији, били 
присутни само овлашћени пуномоћници противне стране, док подносилац захтјева, 
иако уредно обавјештен, није приступио расправи, нити је обавијестио Регулаторну 
комисију о разлозима неодазивања позиву. Расправa је одржана без присуства 
подносиоца захтјева. Пуномоћник подносиоца захтјева, изјавио је да у цјелости 
остаје код тврдњи и доказа који су раније изнијети у изјашњењу, уз које су приложени 
сви расположиви докази. 

Након одржане формалне расправе, водитељ поступка је сачинио Извјештај са 
формалне расправе, који је достављен странкама, те им је остављен рок од осам 
дана за могућност подношења коментара на извјештај. У остављеном року, странке 
нису доставиле коментаре на извјештај водитеља поступка. 

У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију, као 
доказну подлогу, коју су странке приложиле: захтјев за рјешавање спора од 
12.05.2020. године и допуну захтјева од 15.06.2020. године, приговоре подносиоца 
захтјева упућене противној страни од 19.02.2020. и 09.03.2020. године, одговоре на 
приговор противне стране од 21.02.2020. и 09.04.2020. године, рјешење Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове од 03.03.2020. године, изјашњење 
противне стране од 13.10.2020. и 08.10.2020. године, уговор о продаји од 02.10.2018. 
године, записник о примопредаји од 15.12.2018. године, енергетску картицу 
Медицинске електронике и Медицинске електронике у стечају, картицу по датуму 
књижења – редовна потрошња Медицинске електронике у стечају, картицу по датуму 
књижења – редовна потрошња GRAND TRADE, енергетску картицу GRAND TRADE, 
картицу по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камате GRAND 
TRADE, читачке листе, налоге за рад од 01.08.2010. године, пријаву мјерног мјеста 
Медицинска електроника у стечају од 01.08.2010. године, обавјештење подносиоца 
од 15.12.2018. године, документ о промјени корисника мјерног мјеста од 19.12.2018. 
године, налог за рад од 24.12.2018. године, записник о контроли мјерног мјеста од 
24.12.2018. године, документ о измјени матичних података од 31.12.2018. године,  
налоге за обуставу испоруке електричне енергије од 20.03.2019. године, записник о 
извршеној контроли мјерног мјеста од 20.03.2019. године, налог за укључење 
електричне енергије од 21.03.2019. године, налог за рад од 22.03.2019. године, 
записник о контроли мјерног мјеста од 22.03.2019. године, документацију о пријави 
крајњег купца ЗУ Специјалситички центар ''DEA MEDIKA'' Бања Лука, документацију о 
пријави крајњег купца ''АПИФ'', документацију о пријави крајњег купца Триглав 
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осигурање и документацију о пријави крањег купца Комисија за хартије од 
вриједности. 

Након одржане формалне расправе и на основу увида у сву приложену 
документацију странака у овој правној ствари, те након извршене оцјене 
прикупљених доказа како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, као 
и на основу резултата цјелокупног поступка, утврђене су сљедеће чињенице 
релевантне за одлучивање: 

 као крајњи купац на овом мјерном мјесту, почев од 01.08.2010. године, 
евидентирана је Медицинска електроника у стечају Бања Лука, у категорији 
потрошње ''остала потрошња на ниском напону'', 1. тарифна група, са 
наплатним бројем: 110070611; 

 након окончаног јавног надметања, дана 02.10.2018. године у Бањој Луци, 
закључен је и нотарски овјерен уговор број ОПУ 2267/2018 о продаји 
непокретности, између Медицинске електронике у стечају Бања Лука, коју 
заступа Лазо Томић, стечајни упрaвник, као продавца и привредног друштва 
''GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука, којег заступа Ренато Радишић, директор, 
као купца; 

 поднеском од 15.12.2018. године, стречајни управник Медицинске електронике 
у стечају, обавијестио је противну страну да се због продаје непокретности, 
рачуни по основу трошене елекетричне енергије од 15.12.2018. године 
испостављају купцу непокретности - привредном друштву ''GRAND TRADE'' 
д.о.о. Бања Лука, те доставио фотокопију уговора о продаји и записник о 
примопредаји некретнине од 15.12.2018. године; 

 Медицинска електронике у стечају Бања Лука, као претходни крајњи купац, је 
благовремено извршио плаћање свих обавеза за испоручену електричну 
енергију на овом мјерном мјесту дана 10.12.2018. године;  

 подносилац захтјев, као лице које је на основу купопродајног уговора ушао у 
посјед, није се обраћао противној страни у циљу закључења уговора о 
снабдијевању;  

 дана 31.12.2018. године, противна страна је извршила регистрацију крајњег 
купца ''GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука, са истим наплатним бројем 
110070611 који је имала и Медицинска електроника у стечају Бања Лука; 

 први рачун по основу утрошене електричне енергије који је испостављен 
''GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука након извршене регистрације, за мјесец 
јануар 2019. године износио је 7.403,58 КМ; 

 спорни дуг на овом мјерном мјесту по основу електричне енергије са стањем 
на дан 31.01.2020. године у износу од 12.024,52 КМ, је настао након 
раздвајања мјерења између ''GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука и осталих 
корисника појединих пословних простора, који су прије раздвајања електричну 
енергију преузимали преко овог мјерног мјеста. 

 противна страна је одговорима од 21.02.2020. и 09.04.2020. године, одбила као 
неосноване приговоре подносиоца захтјева од 19.02.2020. и 09.03.2020. 
године, којим је оспоравао рачун за електричну енергију за мјесец јануар 2020. 
године у износу од 12.024,52 КМ. 

 подносиоцу захтјева, због неплаћања овог дуга, није извршена обустава 
испоруке електричне енергије. 
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Предмет овог спора је утврђивање основаности извршеног задужења по основу 
утрошене електричне енергије у износу од 12.024,52 КМ, на мјерном мјесту наплатни 
број 110070611, на којем је као крајњи купац евидентиран подносилац захтјева 
привредно друштво ''GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука, тј. уређење односа између 
подносиоца захтјева и противне стране. 

На основу изведених доказа, а посебно картице потрошача, енергетске картице, 
пријаве мјерног мјеста и Уговора број ОПУ 2267/2018 од 02.10.2018. године о продаји 
непокретности између Медицинске електронике у стечају Бања Лука, и привредног 
друштва ''GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука, утврђено је да је на мјерном мјесту 
наплатни број 110070611 у улици Вука Караџића бр. 6 у Бањој Луци, као крајњи купац 
електричне енергије код противне стране било регистровано привредно друштво 
''Медицинскa електроникa у стечају'' Бања Лука. Увидом у овој уговор и Записник од 
15.12.2018. године, утврђено је да је, дана 15.12.2018. године, извршена 
примопредаја некретнине са овим мјерним мјестом, између ''Медицинске 
електронике'' у стечају Бања Лука, као продавца и подносиоца захтјева као купца, 
када је подносилац захтјева ушао у посјед непокретности. Истог дана, односно, дана 
15.12.2018. године, привредно друштво ''Медицинска електроника'' у стечају Бања 
Лука, актом број 84/18 обавијестило је противну страну да се, због продаје 
непокретности, рачуни по основу утрошене електричне енергије од 15.12.2018. 
године испостављају привредном друштву ''GRAND TRADE'' д.о.о. Бања Лука и у 
прилогу овог акта доставио фотокопију уговора о продаји и записник о примопредаји 
некретнине од 15.12.2018. године. На основу картице потрошача, утврђено је да је 
''Медицинска електроника'' у стечају Бања Лука, као претходни крајњи купац, 
благовремено извршила плаћање свих обавеза за испоручену електричну енергију на 
овом мјерном мјесту дана 10.12.2018. године, чиме је ово привредно друштво 
испунило све обавезе према противној страни, у смислу одредбе члана 52. став 2. 
Општих услова. 

Подносилац захтјева није претходно обавијестио противну страну, о чињеници да је 
ушао у посјед објекта дана 15.12.2018. године, у којем се налазило мјерно мјесто 
наплатни број 110070611, нити је са противном страном закључио уговор о 
снабдијевању електричном енергијом. Пропуштање ове дужне радње подносиоца 
захтјева је у супротности са одредбом члана 11. став 2. тачка а. и члана 52. став 5. 
Општих услова, којом је прописана обавеза закључења уговора о снабдијевању 
електричном енергијом, прије уласка у посјед објекта, односно прије почетка 
коришћења електричне енергије у објекту. Иако је подносилац захтјева пропустио да 
закључи уговор са противном страном, он је на основу уговора о купопродаји 
некретнине и уласка у посјед некретнине, одговоран према противној страни за 
испоруку електричне енергије на овом објекту, који се напајао електричном енергијом 
преко мјерног мјеста наплатни број 110070611, те је обавезан плаћати утрошену 
електричну енергију на основу одредбе члана 11. став 2. тачка б. Општих услова. 
Имајући у виду ове чињенице, а на основу наведених одредби Општих услова, 
противна страна је у своје евиденције увела подносиоца захтјева, као крајњег купца 
електричне енергије. 

У вријеме уласка у посјед објекта подносиоца захтјева, само се ово мјерно мјесто 
налазило у евиденцијама противне стране, што значи да је само за ово мјерно мјесто 
било издато рјешење о електроенергетској сагласности за прикључење објекта на 
мрежу, на основу одредбе члана 90. Закона о електричној енергији и члана 14. и 15. 
Општих услова. Имајућу у виду, да је противна страна одговорна за стање на 
дистрибутивној мрежи на основу одредбе члана 49. став 1. Закона о електричној 
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енергији, само ово мјерно мјесто је релевантно за противну страну, јер представља 
дио дистрибутивне мреже у смислу издате електроенергетске сагласности и мјесто 
разграничења одговорности између противне стране и подносиоца захтјева у смислу 
одредбе члана 69. став 2. Општих услова.    

Није спорно да је у вријеме уласка у посјед подносиоца захтјева, иза мјерног мјеста 
наплатни број 110070611, било инсталисано више тзв. контролних бројила, на 
појединим пословним просторима. Такође, није спорно ни да су у тим пословним 
просторима  електричну енергију користили субјекти, који су били у правном односу 
са подносиоцем захтјева, а не са противном страном. Због тога, ова контролна 
бројила нису релевантна за противну страну, јер су била саставни дио унутрашњих 
инсталација у објекту, а не дио дистрибутивне мреже за коју је одговорна противна 
страна. Накнадно су издата рјешења о електроенергетским сагласностима за 
пословне просторе на којима су била инсталисана контролна бројила, на основу којих 
су формирана посебна мјерна мјеста и закључени посебни уговори. Дакле, 
одговорност дистрибутера је била до мјерног мјеста наплатни број 110070611, 
укључујући и мјерни уређај као саставни дио дистрибутивне мреже. За све што се 
налазило од инсталација и електричних уређаја у објекту иза мјерног мјеста наплатни 
број 110070611, према противној страни је искључиво одговоран подносилац 
захтјева, укључујући и плаћање цјелокупне електричне енергије која је преузета 
преко регистрованог мјерног мјеста у смислу одредбе члана 69. став 2. Општих 
услова. 

Међутим, када су поједини субјекти који су користили електричну енергију у 
пословним просторима у објекту подносиоца захтјева, испунили услове да прибаве 
рјешење о електроенергетској сагласности за прикључење појединих пословних 
простора на дистрибутивну мрежу, противна страна је издала сагласности и са њима 
закључила уговоре о прикључењу на мрежу и уговоре о снабдијевању електричном 
енергијом. Од тада су они постали крајњи купци електричне енергије и тада су 
ступили у правни однос са противном страном. Противна страна је уз сагласност 
непосредних корисника електричне енергије у пословним просторима, исте задужила 
за плаћање електричне енергије према регистрованим количинама на контролним 
бројилима. На овај начин је противна страна поступила у интересу подносиоца 
захтјева, будући да је према противној страни он одговоран за цјелокупно утрошену 
електричну енергију у објекту, прије формирања нових мјерних мјеста у појединим 
пословним просторима. Дакле, непосредни корисници су платили електричну 
енергију према контролним бројилима, а остак дуга у износу од 12.024,52 КМ са 
стањем на дан 31.01.2020. године за утрошену електрину енергију, која је 
регистрована на мјерном мјесту наплатни број 110070611, је дужан да плати 
подносилац захтјева.  

Иако је подносилац захтјева био дужан да противној страни плати сву преузету 
електричну енергију на овом мјерном мјесту, противна страна је поступила у 
интересу подносиоца захтјева, када је прихватила да дио дуга у укупном износу од 
30.720,55 КМ, плате непосредни корисници појединих пословних простора, за 
преузету електричну енергију која је регистрована на контролиним бројилима. Овај 
износ је распоређен тако да је ''ДЕАМЕДИКА'' д.о.о. Бања Лука дана 23.7.2019. 
године задужена за износ од  6.037,58 КМ, ''АПИФ'' дана 28.01.2020. године у износу 
од 9.486,10 КМ, ''Комисија за хартије од вриједности'' дана 28.01.2020. године у 
износу од 8.082,30 КМ и ''Триглав осигурање'' дана 28.01.2020. године у износу од 
7.114,57 КМ. Противна страна је погрешно извела закључак да се у овом случају 
радило о корекцији обрачуна утрошене електричне енергије у смислу одредбе члана 
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79. Општих услова. Наиме, на основу изведених доказа утврђено је да се у овом 
случају радило о међусобном разграничењу обавеза по основу утрошене електричне 
енергије. 

С обзиром да је подносилац захтјева у правном односу са противном страном, на 
основу одредби члнана 52. став 5. и 6. Општих услова, он је дужан платити противној 
страни преостали износ дуга на мјерном мјесту наплатни број 110070611 у износу од 
12.024,52 КМ. Међутим, уколико постоји спорни однос између подносиоца захтјева и 
непосредних корисника пословних простора, прије него што су они регистровани као 
крајњи купци електричне енергије код противне стране, такви спорни односи су 
грађанско правне природе, те нису предмет овога поступка. Према томе, на основу 
одредби члана 52. став 5. и 6. Општих услова, нису релевантни за одлучивање 
наводи подносиоца захтјева, да није користио електричну енергију у објекту са овим 
мјерном мјестом. Такође се није могао прихватити захтјев подносиоца, да се он 
задужи за утрошењу електричну енергију почев од 03.03.2020. године, када је постао 
земљишнокњижни власник на основу рјешења Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове, будући да то није релевантно за разграничење обавеза 
по основу испоручене електричне енергије у смислу одредби члана 52. став 5. и 6. 
Општих услова. 

С обзиром да према подацима из картице потрошача на дан 31.01.2020. године, 
подносилац захтјева противној страни дугује износ од 12.024,52 КМ по основу 
утрошене електричне енергије, 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, овлашћена да примијени мјеру обуставе испоруке електричне 
енергије на овом мјерном мјесту. 

На основу напријед образложеног чињеничног и правног основа, одлучено је као у 
диспозитву 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 


