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На основу одредби члана 32. став 2. тачка 3. и 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 рјешавања спорова ("Службени гласник 
Републике Српске", број 74/21), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву 
Проле Алексе из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Арсенију Балтићу, 
адвокату из Бање Луке, против МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. 
Требиње и 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 30. редовној сједници, одржаној 
17.03.2022. године, у Требињу, донијела је 

 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Рачун број 4400330-4-1121-7700307 од 30.11.2021. 

године за утрошену електричну енергију за новембар 2021. године, на 
мјерном мјесту ЕД број 124179700, ЕИЦ код 36З0СК100330621У, у 
категорији потрошње „Домаћинство“ – друга тарифна група - у улици 
Булевар Степе Степановића 171 у Бањој Луци, неосновано сачињен и издат, 
те се овај рачун ставља ван снаге. 

2. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву МХ "Електропривреда Републике Српске" 
МП а.д. Требиње да изврши нови обрачун испоручене електричне енергије 
за новембар 2021. године, на мјерном мјесту из тачке 1. овога рјешења, 
према разлици тачно очитаног стања на бројилу број 10312668 на дан 
11.11.2021. године од 2428 kWh у већем дневном тарифном ставу и 1492 
kWh у мањем дневном тарифном ставу и очитаног стања на дан 30.11.2021 
године од 2577 kWh у већем дневном тарифном ставу и 1639 kWh у мањем 
дневном тарифном ставу. 

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да подносиоцу захтјева накнади трошкове 
поступка у износу од 375,00 КМ, у року од 30 дана, под пријетњом принудног 
извршења. 
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