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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-151-4/21/P-176-175 
Датум: 08.04.2021.године   
 
  

На основу одредби члана 32. став 2. алинеја 1. 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. 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 Марије Кнежевић из 
Бање Луке – с.п. „Мотел Драгана“ Бања Лука, против Мјешовитог холдинга 
"Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво 
Требиње, у вези са закључењем уговора о снабдијевању електричном енергијом, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 176. редовној сједници, 
одржаноj 8. априла 2021. 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 Марије Кнежевић из 
Бање Луке – с.п. „Мотел Драгана“ Бања Лука, против Мјешовитог холдинга 
"Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво 
Требиње, у вези са закључењем уговора о снабдијевању електричном енергијом, 
заказује формалну расправу, која ће се одржати у уторак, 11. маја 2021. године, 
са почетком у 09.00 часова у Требињу, у службеним просторијама Регулаторне 
комисије,  у улици Краљице Јелене Анжујске број 7. 

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. 

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. 
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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 26. априла 2021. 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 

Дана 23.02.2021. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија) је примила захтјев за рјешавање спора 
Марије Кнежевић из Бање Луке – с.п. „Мотел Драгана“ Бања Лука (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) од 16.02.2021. године, против Мјешовитoг холдинга 
"Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво 
Требиње (у даљем тексту: противна страна), којим се приговара на закључење 
уговора о снабдијевању на мјерном мјесту ЕД број 85057537 у улици Уроша 
Дреновића 129 у Бањој Луци. У захтјеву je, између осталог, навeдено да је ово 
мјерно мјесто до новембра 2019. године било регистровано на Милана Кнежевића 
из Бање Луке - „Мотел Драгана“. Након тога, промјеном снабдјевача електричном 
енергијом, уговор о снабдјевању електричном енергијом је закључен са власником 
објекта Миланом Кнежевићем. Међутим, промјеном крајњег купца, рачуни за 
електричну енергију се нису могли плаћати са жиро рачуна Мотела Драгана, нити 
се могао одбити ПДВ. Дана 01.10.2020. године, закључен је нови уговор о 
снабдијевању електричном енергијом са Маријом Кнежевић, с.п. „Мотел Драгана“ 
Бања Лука. Подносилац захтјева тражи да му се умање рачуни за утрошену 
електричну енергију, у периоду од јануара до септембра 2020. године у износу од 
1.240,89 КМ, према акту насловљеном као „Књижно терећење“ број 2/20 од 
29.12.2020. године. Уз захтјев је приложена расположива документација. 

Актом Регулаторне комисије број 01-151-2/21 од 03.03.2021. године, од противне 
стране је затражено изјашњење о овом поднеску и достављање расположиве 
документације.  
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У изјашњењу противне стране, које је запримљено у Регулаторној комисији, дана 
29.03.2021. године, је образложено да је Марија Кнежевић, с.п. „Мотел Драгана“ 
Бања Лука, услијед промјене снабдјевача, захтијевала закључење уговора о 
снабдијевању на  мјерном мјесту ЕД број 85057537 у улици Уроша Дреновића 129 у 
Бањој Луци, а да је дана 01.01.2020. године, противна страна закључила уговор о 
снабдијевању електричном енергијом, са Миланом Кнежевићем, као власником 
објекта у којем се налази ово мјерно мјесто, у категорији потрошње „остала 
потрошња на ниском напону“ – 3. ТГ. Након тога, Марија Кнежевић из Бање Луке, 
с.п. „Мотел Драгана“ Бања Лука, је приговорила противној страни, тражећи да се са 
њом закључи уговор о снабдијевању, као самосталним предузетником, што је и 
учињено дана 01.06.2020. и 01.10.2020. године. У тачки 28. уговора од 01.06.2020. и 
од 01.10.2020. године, односно прилогу 1. ових уговора, такође је констатована 
категорија потрошње „остала потрошња на ниском напону“ – 3. ТГ. Противна 
страна сматра да је у овом случају у цјелости поступљено у складу са прописима, 
да је веома озбиљно приступљено закључењу наведених уговора о снабдијевању 
електричном енергијом у условима тржишног снабдијевања, те је поднесени 
захтјев у цјелости неоснован. Противна страна је уз изјашњење доставила 
расположиву документацију. 

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, без претходног 
саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. 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 176. редовној сједници, која је одржана 8. априла 2021. 
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 
 


