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 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

 REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-183-37/19/P-24-8  
Датум: 26.01.2022. године                                                     
                                                                                                                             

  

На основу одредби члана 32 став 2. тачка 3. 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 40. Правилника о 
јавном разматрању и поступку рјешавања спорова ("Службени гласник Републике 
Српске", број 74/21), након одржане формалне расправе у поступку рјешавања 
спора по захтјеву привредног друштва "МИНЕРВА" д.о.о. Бијељина, против МХ 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, заступаног 
по пуномоћнику Милошу Сикирашу, адвокату из Бијељине, у вези обрачуном 
утрошене електричне енергије, односно у вези са оспоравањем корекције 
обрачуна утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 24. редовној сједници, одржаној 26. јануара 2022. године, у 
Требињу, донијела је сљедеће:  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 
1. ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва "МИНЕРВА" д.о.о. Бијељина од 

25.03.2019. и 19.04.2019. године, којим се оспорава основ за корекцију 
обрачуна утрошене електричне енергије, као неоснован.  

2. УТВРЂУЈЕ се да је корекцијa обрачуна исказанa на рачуну број 13/12/91 од 
31.12.2018. године у износу од 27.865,54 КМ погрешно сачињена и ставља 
се ван снаге. 

3. НАЛАЖЕ СЕ МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. 
Бијељина да за мјерно мјесто подносиоца захтјева ''Хотел Дрина'', број: 
0041013800500006, које се налази у улици Кнеза Милоша бр. 1 у Бијељини, 
сачини нову корекцију обрачуна утрошене електричне енергије за период 
од 20.12.2017. до 20.12.2018. године, примјеном обрачунске константе 80.  

4. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку. 

 
 

Предсједник 

 

Владислав Владичић 

   


