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Требиње, 16. јуни 2021. 

САОПШТЕЊЕ 
 

 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 5. (петој) редовној 
сједници, број 01-353-1/21 од 10.6.2021. године, одржаној 10. јуна 2021. у Требињу, 
разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности, те је донијела 
одлуке како слиједи: 
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 4. редовне сједнице Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске, одржане 10. јуна 2021. године, у 
Требињу. 

2. Након разматрања, утврђен је нацрт Правилника о издавању дозвола и 
донесен је закључак о одржавању опште расправе. 

3. Након разматрања, утврђен је нацрт Правилника о снабдијевању и промјени 
снабдјевача и донесен је закључак о одржавању јавне расправе. 

4. Након разматрања, утврђен је нацрт Правилника о методологији за 
утврђивање цијене јавног и резервног снабдијевања и донесен је закључак о 
одржавању јавне расправе. 

5. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву  Слободанке Ковачић из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је 
рјешење којим се одбија захтјев Ковачић Слободанке из Бање Луке којим 
оспорава рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију као неоснован. 

6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву   Мирка Брчина из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење 
којим се усваја захтјев Брчин Мирка из Бање Луке и налаже Мјешовитом 
Холдингу "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да 
изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије за одређени 
временски период. 

7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву  Милоша Дудуковића из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је 
рјешење којим се одбија захтјев Милоша Дудуковић из Бање Луке којим 
оспорава обрачун електричне енергије као неоснован. 

8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по 
захтјеву  Мирослава Вујаковића из Бање Луке, против Мјешовитог Холдинга 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је 
рјешење којим се усваја захтјев Мирослава Вујаковића из Бање Луке којим се 



оспорава рачун за електричну енергију те се овај рачун ставља ван снаге. 
Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да изврши корекцију обрачуна утрошене 
електричне енергије на овом мјерном мјесту, због грешке у мјерењу. 

 

 

 

 


