РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ
На основу члана 20. тачка б) Закона о слободи приступа информацијама
("Службени гласник Републике Српске" број 20/01) и члана 18. став 1. Статута
Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" број 41/04), Регулаторна комисија за електричну
енергију Републике Српске на 1. интерном састанку одржаном дана
29.01.2007. године донијела је

ИНДЕКС РЕГИСТАР
Овај индекс регистар садржи врсте информација које су у надлежности и под
контролом Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (у
даљем тексту: Регулатор), а доступне су јавности, у облику у којем се
информације стављају на располагање и податке о начину приступа тим
информацијама.
I.

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА

Регулатор ставља на располагање јавности, ради провјере и копирања
информације у смислу члана 3. став 1. Закона о слободи приступа
информацијама, које су у његовој надлежности према одредбама Закона о
електричној енергији и под његовом контролом, осим повјерљивих
информација,
утврђених
одредбама
Правилника
о
повјерљивим
информацијама и то:
1.
Информације о актима, које доноси Регулатор на редовним
сједницама (утврђени нацрти и приједлози, као и коначни акти у
форми правилника, упутстава, одлука, рјешења, закључака и
сл.),
2.
Информације из регистра јавних гласила, а које се односе на
регулаторну надлежност,
3.
Информације о планираним и реализованим активностима
Регулатора,
4.
Информације о планираним и реализованим средствима
предвиђеним Буџетом Регулатора,
5.
Информације о извјештајима ревизора о ревизији финансијских
извјештаја Регулатора
6.
Информације у вези са члановима и запосленим у Регулатору,
7.
Информације о актима које доноси Регулатор на интерним
састанцима.
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II.

ОБЛИК ИНФОРМАЦИЈА

Информације за које је одобрен приступ се могу дати у облику:
чврсте копије постојећег оригиналног документа;
електронског записа;
посебне информације сачињене са позивом на извор податка.
III.

МЈЕСТО ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА
1.

Свако лице и без поднесеног захтјева има право приступа
информацијама које су у надлежности и под контролом
Регулатора на web страници Регулатора: www.reers.ba и огласној
табли Регулатора, која се налази на улазу у његове пословне
просторије на адреси: Требиње, ул. Српска број 2.
2.
Ако је поднесен захтјев за приступ информацијама, подносилац
захтјева може добити информације о поднесеном захтјеву у
канцеларији
лица задуженог за информисање и ту може
приступити траженим и одобреним за приступ информацијама.
Регулатор ће предузимати све потребне мјере у циљу помоћи лицу које
поднесе захтјев за приступ информацијама, како би лакше могао да оствари
своја права која произилазе из Закона о слободи приступа информацијама.
Број: И-1-34-6/07
Датум: 29.01.2006.год.

Предсједник
Миленко Чокорило
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