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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-235-11/19/Р-121-198 
Датум: 12.09.2019. године                                                                    
 
 
 
На основу члана 23. алинеја 6. Закона о електричној енергији ("Службени гласник 
Републике Српске" број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 10. став 1. тачка 8. 
Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени 
текст ("Службени гласник Републике Српске" број 6/10), Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске на 121. редовној сједници, одржаној 12. септембра 
2019. године, у Требињу, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о усвајању Измјена и допуна Општих услова за испоруку  
и снабдијевање електричном енергијом 

 
I 
 

УСВАЈАЈУ СЕ Измјене и допуне Општих услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом број 01-235-12/19/Р-121-206 од 12. септембра 2019. године. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) је, на 121. редовној сједници, одржаној 12.09.2019. године, 
усвојила Измјене и допуне Општих услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом (у даљем тексту: Измјене и допуне Општих услова).  

Основни разлог за доношење Измјена и допуна Општих услова су иницијативе за 
измјену и допуну овог акта, као и захтјеви за тумачење појединих одредби Општих 
услова од стране Мјешовитог Холдинга ''Електропривреда Републике Српске'' 
Матично предузеће, а.д. Требиње, те прецизирања појединих одредби на основу 
досадашње праксе у примјени овог акта. 

Одредбом члана 23. алинеја 6. Закона о електричној енергији ("Службени гласник 
Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) прописана је надлежност 
Регулаторне комисије да доноси Опште услове, а одредбом члана 74. овога закона 
прописано је шта се уређује Општим условима. Имајући у виду наведене разлоге и 
правни основ за доношење Измјена и допуна Општих услова, приступило се 
изради нацрта овог акта, који је Регулаторна комисија утврдила на 113. редовној 
сједници, одржаној 23. маја 2019. године, при чему је донијела и закључак о 
одржавању опште расправe о овом нацрту. Општа расправа је одржана 
07.06.2019. године у просторијама Регулаторне комисије.  
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Сачињен је извјештај водитеља поступка са опште расправe у којем су садржани 
коментари дати на расправи. Коментари дати на општој расправи су обрађени у 
табеларном прегледу, те су достављени на разматрање Регулаторној комисији. 
Регулаторна комисија је, на 117. редовној сједници, одржаној 11. јула 2019. године, 
размотрила приједлог Измјена и допуна Општих услова и донијела закључак да се 
приједлог Измјена и допуна Општих услова достави МХ ''Електропривреда 
Републике Српске“ МП а.д. Требиње и корисницима дозвола за дистрибуцију 
електричне енергије у Републици Српској, у циљу омогућавања достављања 
додатних коментара на приједлог акта, у року од осам дана. 

Регулаторна комисија је, на 121. редовној сједници, одржаној 12.09.2019. године, 
размотрила приједлог Измјена и допуна Општих услова и додатне коментаре,  који 
су обрађени од стране водитеља поступка, те је донијела одлуку као у 
диспозитиву. 
                                                                                     

                                                                                                              Предсједник  

                                                                            

                                                                                            Владислав Владичић 
                                                                              

 


