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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
уз Нацрт Правилника о  

о јавнoм рaзматрању и поступку рјешавања спорова 
 
 
I Правни основ 
 
Одредбама члана 21. Закона о енергетици Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), као и 
одредбом члана 29. став 2. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске", 
број 22/18) утврђено је да је рад у Регулаторној комисији за енергетику Републике 
Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) јаван, а то се огледа у јавности 
рада на сједницама, објављивању аката Регулаторне комисије, омогућавању 
јавног разматрања и спровођењу јавних расправа у поступцима пред 
Регулаторном комсијом и слично. Јавност рада је, између осталог, прописана и 
одредбама члана 19. и 20. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10 и 107/19), као и одребама 
члана 9, 10, 15, 28, 32, те члана 35. – 39. Пословника о раду Регулаторне комисије 
за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 
59/10). 

Поред тога, одредбама члана 32. став 3. Закона о електричној енергији 
("Службени гласник Републике Српске", број 68/20), као и одредбом члана 30. став 
3. Закона о гасу, ("Службени гласник Републике Српске", број 22/18 и 15/21), 
прописано је, да Регулаторна комисија доноси правила и процедуре за рјешавање 
спорова између учесника на тржишту. Одредбом члана 32. Закона о електричној 
енергији и члана 30. Закона о гасу, прописана је надлежност Регулаторне комисије 
да рјешава спорове између учесника на електроенергетском тржишту и тржишту 
природног гаса у Републици Српској. 

 
II Важећи Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби 
 
Дана 30.06.2010. године, Регулаторна комисија је донијела Правилник о јавним 
расправама и рјешавању спорова и жалби, који је објављен у "Службеном 
гласнику Републике Српске", број 70/10 од 21.07.2010. године, тако да је овај 
правилник ступио на правну снагу 29.07.2010. године, односно осмог дана од дана 
објављивања.  

Овај правилник је претрпио једну измјену и допуну, која је објављена у 
''Службеном гласнику Републике Српске'', број 7/19 од 30.01.2019. године, тако да 
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је ступио на правну снагу снагу 07.02.2019. године, односно осмог дана од дана 
објављивања. 

 
III Разлози за доношење Правилника о јавном разматрању и поступку 
рјешавања спорова 
 
Основни разлози за доношење овог правилника су: 
 

- доношења новог Закона електричној енергији ("Службени гласник 
Републике Српске",  број 68/20), којим су измијењене врсте спорова између 
учесника на тржишту електричне енергије за чије рјешавање је надлежна 
Регулаторна комисија,  

- у новом правилнику је изостављен поступак по жалби, будући да је ова 
материја уређена Законом о општем управном поступку ("Службени гласник 
Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а Закон о електричној 
енергији не прописује изузетак, у смислу посебног уређења евентуалних 
специфичности управног поступка; 

- у новом правилнику је додатно уређено јавно разматрање, а посебно општа 
расправа, којој је дато шире значење; 

- унапређење текста правилника заснованог на досадашњем искуству у 
примјени овога акта у пракси и 

- исправке и прецизирање текста. 
 

IV Поступак доношења 

 
- Утврђивање нацрта Правилника о јавним расправама и поступку рјешавања 

спорова на 4. редовној сједници од 10.06.2021. године и доношење 
закључка о одржавању опште јавне расправе на којој ће се разматрати 
нацрт овога правиника. 

- Објављивање нацрта акта и објављивање обавјештења за јавност. 
- Јавно разматрање и одржавање опште јавне расправе о Нацрту овога 

правилника дана 22.06.2021. године у сједишту Регулаторне комисије у 
Требињу, прикупљање и обрада коментара на нацрт акта. 

- Усвајање Правилника на једној од наредних редовних сједница. 
- Објављивање Правилника у "Службеном гласнику Републике Српске" и на 

интернет страници Регулаторне комисије. 

 

У Требињу, дана 10.06.2021. године 
 

  


