
1 

Ул. Краљице Јелене Анжујске бр. 7; тел: +387 (0)59 272 400; факс: 272 430; www.reers.ba; 
e-пошта: regulator@reers.ba; Рачун број: 5550090026695723 код Нове банке АД Бања Лука 

 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:01-396-10/21/Р-16-358    
Датум: 14.10.2021. године                                                             
                                                                                                                                         

На основу одредби члана 32. став 2. тачка 4. и члана 33. став 5. Закона о електричној 
енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 68/20), члана 33. 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 
рјешавања спорова ("Службени гласник Републике Српске", број 74/21), у скраћеном 
поступку рјешавања спора по захтјеву Удружења за унапређење положаја породице, 
здравог одрастања дјеце и одговорног родитељства ''Балтазар''  из Бањалуке, заступаног 
по предсједнику удружења Вањи Јелачићу, против Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. 
Требиње -  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука, у вези са оспоравањем обрачуна 
неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 16. редовној сједници, одржаноj 14. октобра 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 изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на на 
мјерном мјесту ЕД број 103506080, у улици Којића пут број 2А у Бањалуци за период 
од 24.05.2020. године до 17.03.2021. године, примјењујући тарифне ставове за 
категорију потрошње „домаћинставо“ – 1. тарифна група, те за период од 
17.03.2021. године до 31.03.2021. године, примјењујући тарифне ставове за 
категорију потрошње „остала потрошња на ниском напону“, а на основу процјене 
потрошње електричне енергије у обрачунским периодима када је мјерење 
електричне енергије било исправно, те се Рачун за неовлашћено утрошену 
електричну енергију број НФ-103506080-8954-15034 од 26.05.2021. године у износу 
од 1.441,81 КМ ставља ван снаге. 

2. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" - Матично 
предузеће, Акционарско друштво Требиње, да изврши корекцију обрачуна 
утрошене елеткричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 103506080, у улици 
Којића пут број 2А у Бањалуци и то за период од 01.04.2021. до 24.05.2021. године, 
примјењујући тарифне ставове за категорију потрошње „остала потрошња на 
ниском напону“, а на основу процјене потрошње електричне енергије у 
обрачунским периодима када је мјерење електричне енергије било исправно. 

3. НАЛАЖЕ СЕ Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" 
а.д. Бања Лука, да Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" - 
Матично предузеће, Акционарско друштво Требиње, достави све потребне податке 
за обрачун наложене корекције из тачке 1. и 2. овога рјешења. 
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