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На основу одредби члана 119 став 2. и члана 208. став 1. Закона о општем 
управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 
50/10 и 66/18) и члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", број 59/10), у поступку рјешавања спора по захтјеву Александра 
Тодоровића из Мркоњић Града, заступаног по пуномоћнику Мили Марчићу, 
адвокату из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се 
испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна 
утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске је, на 160. редовној сједници, одржаној 18. новембра 2020. године, у 
Требињу, донијела сљедећи: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак рјешавања спора по захтјеву Александра Тодоровића 
из Мркоњић Града од 06.06.2020. године, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП 
а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима 
се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна 
утрошене електричне енергије, због одустанка странке од захтјева. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Регулаторна комисија за енергетику Републие Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) је, у току поступка рјешавања спора по захтјеву 
Александра Тодоровића из Мркоњић Града, заступаног по пуномоћнику Мили 
Марчићу, адвокату из Мркоњић Града (у даљем тексту: подносилац захтјева) 
примила, поднесак подносиоца захтјева од 09.11.2020, у којем се изјаснио да 
повлачи захтјев за рјешавање спора.  

По захтјеву подносиоца за рјешавање спора против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по 
којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна 
утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија је, на 158. редовној 
сејдници, одржаној 5. новембра 2020. године, донијела Закључак број 01-253-
4/20/Р-158-277 о рјешавању oвог спора у скраћеном поступку и утврдила нацрт 
рјешења. 

Након што су ови акти достављени странкама са могућношћу подношења 
коментара, подносилац захтјева је поднеском од 09.11.2020. године, обавијестио 
Регулаторну комисију да повлачи поднесени захтјев за рјешавање спора. Дакле, 
подносилац захтјева се поднеском у писменој форми изричито изјаснио да 



  

повлачи свој захтјев за рјешавање спора, чиме је подносилац одустао од захтјева, 
у смислу одредбе члана 120. став 1. Закона о општем управном поступку. 

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, овај поступак је требало 
обуставити, како је и одлучено у диспозитиву овог закључка. 

Поука о правном лијеку заснива се 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: Овај закључак је коначан. Против овог закључка може се 

покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Требињу у року од 30 дана од дана пријема закључка.  
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