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  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

 
Број:  01-47-10/21/Р-10-287 
Датум: 19.08.2021. године                                           
 
                                                                                 
 
На основу одредби члана 208. став 1. а у вези са чланом 119. став 2.  Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 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 Велибора Слијепчевића из Прњавора, 
заступаног по пуномоћнику Ђорђу Бијелићу, адвокату из Прњавора, 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 10. редовној сједници, одржаној 19. августа 2021. године, у 
Требињу, донијела  је 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак рјешавања спора покренут захтјевом од 16.03.2021. године 
Велибора Слијепчевића из Прњавора, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. 
Требиње ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са обрачуном утрошене 
електричне енергије. 

 

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 19.03.2021. године, захтјев за рјешавање спора Велибора 
Слијепчевића из Прњавора, заступаног по поуномоћнику Ђорђу Бијелићу, адвокату из 
Прњавора, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП "Електрокрајина" 
а.д. Бања Лука (у даљем тексту: оператер дистрибутивног система), у вези са 
обрачуном утрошене електричне енергије, односно у вези са оспоравањем рачуна за 
електричну енергију за мјесец новембар 2020. године у износу од 1.118,94 КМ. 

Поступајући по овом захтјеву, Регулаторна комисија је, од оператера дистрибутивног 
система, затражила изјашњење о наводима из захтјева и достављање расположиве 
документације. Регулаторна комисија је, дана 12.07.2021. године, примила изјашњење 
оператора дистрибутивног система. Након пријема овог изјашњења, Регулаторна 
комисија је од подносиоца захтјева и његовог пуномоћника тражила, да се у 
остављеном року, изјасне о одређеним околностима из изјашњења оператера 
дистрибутивног система. 
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Регулаторна комисија је, дана 09.08.2021. године, примила поднесак адвоката Ђорђа 
Бијелића, а уз који је приложена изјава Велибора Слијепчевића, овјерена од стране 
Општине Прњавор, којом се повлачи захтјев за рјешавање спора и тражи да се 
обустави поступак, будући да је оспоравани рачун за електричну енергију плаћен дана 
19.04.2021. године, о чему је као доказ приложио признаницу о уплати.  

Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, утврђено је да су испуњени 
услови за обустављање овог поступка, 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) и одредбама члана 5. и 15. Закона о 
управним споровима („Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11). 

 
 
Поука о правном лијеку:  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. 

 

 
 

Предсједник 
 

Владислав Владичић 

                                                                                                                                             


