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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ 
 

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-367-8/22/Р-51-356                      
Датум: 28.09.2022. године  
     

На основу одредби члана 32. став 2. тачка  1. и 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 59/21) 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 привредног друштва ''СИГНУМ'' д.о.о. 
Бијељина, заступаног по пуномоћнику Аљоши Васиљевићу, адвокату из Бијељине, 
против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, у вези 
са обрачуном накнаде за неовлашћену потрошњу електричне енергије и у вези са 
правом на снабдијевање, односно захтјевом за поновно прикључење на 
електродистрибутивну мрежу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, 
на 51. редовној сједници, одржаноj  28. септембра 2022. године, у Требињу,   донијела 
је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

1. ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва ''СИГНУМ'' д.о.о. Бијељина од 
16.06.2022. године, којим се оспорава постојање ноевлашћене потрошње 
електричне енергије, на мјерном мјесту ЕД број 0041018400500000, у објекту на 
адреси Улица Стефана Дечанског број 282 Б у Бијељини, као неоснован. 

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Привредно друштво ''СИГНУМ'' д.о.о. Бијељина, да МХ "ЕРС" - 
МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, плати утврђене 
износе неовлашћене потрошње, према издатим рачунима: 

 Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број 9000194424 
од 26.01.2021. године у износу од 11.432,17 КМ. 

 Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број 9000225956 
од 28.02.2022. године у износу од 32.135,38 КМ 

 Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број 9000232748 
од 31.05.2022. године у износу од 7.162,96 КМ 

           у року од 30 дана, под пријетњом принудног извршења. 

3. ОДБИЈА се захтјев привредног друштва ''СИГНУМ'' д.о.о. Бијељина, за поновно 
прикључење мјерног мјеста ЕД број 0041018400500000 на електродистрибутивну 
мрежу, као неоснован. 

4. ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва ''СИГНУМ'' д.о.о. Бијељина, за накнадом 
трошкова поступка у износу од 750,00 КМ, као неоснован.  

 
 Предсједник 
 
 Владислав Владичић 


