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На основу члана 39. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/10) и члана 19. 
став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – 
Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/10 и 107/19), 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје 
 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) је, на 5. редовној сједници, одржаној 16. јуна 2021. године, 
у Требињу, утврдила Нацрт Правилника о снабдијевању и промјени снабдјевача 
(у даљем тексту: Правилник) и упутила га на јавно разматрање. 

У поступку јавног разматрања нацрта овог Правилника, Регулаторна комисија ће у 
сриједу, 7. јула 2021. године, одржати општу расправу са почетком у 9.30 часова, 
у просторијама Регулаторне комисије, улица Краљице Јелене Анжујске 7, у 
Требињу.  

Oвим правилником прописују се услови и начин снабдијевања крајњих купаца на 
тржишту електричне енергије у Републици Српској, улога јавног и резервног 
снабдјевача, права и обавезе крајњих купаца електричне енергије, права и 
обавезе снабдјевача крајњих купаца, поступак промјене снабдјевача као и права и 
обавезе  старог снабдјевача, новог снабдјевача и оператора система у поступку 
промјене снабдјевача 

Основни разлог за израду овог Нацрта Правилника је примјена новог Закона о 
електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 68/20), као и 
стварање претпоставки за ефикасно функционисање малопродајног тржишта 
електричне енергије, повећање конкурентности, те обезбјеђење заштите купаца и 
равноправности свих учесника на тржишту електричне енергије.   

Општа расправа је отворена за присуство јавности и активно учешће 
заинтересованих лица, у циљу прибављања коментара на нацрт Правилника, 
непосредно на самој расправи. Вријеме за давање коментара може бити 
ограничено у складу са инструкцијама датим током расправе од стране водитеља 
поступка. 

Нацрт овог акта је доступан јавности на огласној табли и интернет страници 
Регулаторне комисије "www.reers.ba". Заинтересована лица могу доставити 
коментаре у писаној форми путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, Краљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње, 
факсом на број 059-272-430 или на електронску пошту: ''regulator@reers.ba'', 
најкасније до 12. јула 2021. године. 

http://www.reers.ba/
mailto:regulator@reers.ba


Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна 
комисија није обавезна да их разматра. 
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