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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. Правилника о јавном разматрању 
и поступку рјешавања спорова ("Службени гласник Републике Српске", број 74/21), у 
скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Заједнице етажних власника 
"РАЧАНСКА 65" у Бијељини, против МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. 
Требиње и МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, у 
вези са обрачуном утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 42. редовној сједници, одржаној 07.07.2022. године, 
у Требињу, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да су Рачуни за утрошену електричну енергију за јануар и 

фебруар 2022. године, број 530292-1-0122-7707566 од 31.01.2022. године и број 
1116379-1-0222-7707566 од 28.02.2022. године, на мјерном мјесту ЕД број 
47000000001042, ЕИЦ код 36З0СБ041591358Т, и рачуни за утрошену 
електричну енергију за јануар и фебруар 2022. године, број 530293-1-0122-
7707566 од 31.01.2022. године и број 1116380-1-0222-7707566 од 28.02.2022. 
године, на мјерном мјесту ЕД број 47000000001043, ЕИЦ код 
36З0СБ0415913605, неосновано издати, те се ови рачуни стављају ван снаге. 

2. НАЛАЖЕ СЕ МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. 
Бијељина, да МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње 
достави податке о очитању бројила на мјерним мјестима из тачке 1. овога 
рјешења на дан 20.01.2022. и 28.02.2022. године. 

3. НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву МХ "Електропривреда Републике Српске" 
МП а.д. Требиње да изврши нови обрачун испоручене електричне енергије на 
мјерним мјестима из тачке 1. овога рјешења и изда нове рачуне крајњем купцу 
електричне енергије Заједници етажних власника "РАЧАНСКА 65" у Бијељини 
за обрачунске периоде јануар и фебруар 2022. године, тако да за временски 
период од 20.01.2022. године до 28.02.2022. године обрачуна стварно утрошену 
електричу енергију на овим мјерним мјестима са очитаним стањем бројила на 
дан 20.01.2022. године и 28.02.2022. године, а за временски период од 
01.01.2022. године до 20.01.2022. године обрачуна утрошену електричну 
енергију сразмјерно броју дана и оствареној потрошњи из периода 20.01.2022. 
до 28.02.2022. године. 
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