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На основу одредби члана 32. став 2. тачка 3. и члана 33. став 5. Закона о електричној 
енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 68/20), члана 33. став 1. тачка г. 
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 66. став 1. Правилника о јавном 
разматрању и поступку рјешавању спорова ("Службени гласник Републике Српске", 
број 74/21), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Катић  Свјетлане из 
Бање Луке, 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 13. редовној сједници, 
одржаној 9. септембра 2021. године, у Требињу, донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да стави ван снаге рачуне за електричну 
енергију за мјесеце јануар, фебруар и март 2021. године на мјерном мјесту 
Катић Свјетлане, наплатни број 110642010 у улици Вида Симурџића бр. 6 А у 
Бањој Луци и да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије за 
ове мјесеце, на основу процјене потрошње електричне енергије у обрачунским 
периодима када је мјерење електричне енергије било исправно. 

2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да достави податке о испорученој електричној 
енергији на мјерном мјесту Катић Свјетлане, наплатни број 110642010 у улици 
Вида Симурџића бр. 6 А у Бањој Луци на основу процјене потрошње за период 
од 01.04.2021. године до дана успостављања верификованог мјерења, јавном 
снабдјевачу Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће, Акционарско друштво Требиње, у циљу корекције обрачуна 
утрошене електричне енергије на овом мјерном мјесту. 
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