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 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-446-5/21 
Датум: 30.9.2021. године 
 
  

На основу одредби члана 4. став 5. Правилника о јавном разматрању и поступку 
рјешавања спорова ("Службени гласник Републике Српске", број 74/21), Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће 

 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

о одржавању формалне расправе у поступку  
по жалби на електронергетску сагласност 

 
 
Пријем и обрада захтјева 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) примила је, дана 11.8.2021. године, жалбу Миленке Сушић из Требиња (у 
даљем тексту: подносилац жалбе), против рјешења 02.0245-3376-61/21 од 26.07.2021. 
године, којим је од стране Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електро-Херцеговина" а.д. Требиње (у даљем тексту: оператер дистрибутивног 
система) одбијен, као неоснован, захтјев подносиоца за издавање електроенергетске 
сагласности за реконструкцију-доградњу објекта на локацији к.ч. број 549/1 КО 
Требиње. 

С обзиром да је жалба достављена непосредно Регулаторној комисији иста је, у 
складу са одредбом члана 218. став 2. Закона о општем управном поступку - у даљем 
тексту: ЗУП (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), 
достављена оператеру дистрбитувног система на даље поступање. Оператор 
дистрибутивног система је жалбу, са цјелокупним списом, доставио Регулаторној 
комисији актом број 03.0245-3376-04/21 од 30.08.2021. године, уз констатацију да је 
жалба допуштена, благовремена и да је изјављена од овлашћеног лица. Оператер 
дистрибутивног система сматра да је жалба неоснована, те је доставио цјелокупан 
спис у овој правној ствари, у складу са одредбом члана 223. став 2. ЗУП-а. Оператер 
дистрибутивног система је у изјашњењу, између осталог, навео да би изградњом 
објекта била нарушена потребна сигурносна удаљеност објекта од надземног 35 kV 
далековода, те да се не може издати тражена електроенергетска сагласност. 

Регулаторна комисија је, на 15. редовној сједници, одржаној 30. септембра 2021. 
године, у Требињу, размотрила комплетан предмет у вези са жалбом подносиоца, те 
је у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, одлучила да одржи 
формалну расправу у овом поступку.  

Мјесто, вријема и предмет формалне расправе 

У поступку по жалби, Регулаторна комисија заказује формалну расправу која ће се 
одржати у сриједу, 20. октобра 2021.  године у Требињу, са почетком у 9.00 
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часова, у просторијама Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, 
Улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7  

Предмет формалне расправе је жалба подносиоца због неиздавања 
електроенергетске сагласности, а иста се одржава у циљу потпуног утврђивања 
чињеница на основу којих ће Регулаторна комисија донијети коначну одлуку о жалби.  

На расправи ће се изводити сљедећи докази: изјаве странака, саслушање свједока, 
увид у исправе и друге документе, а по потреби ће се изводити и други докази. 
Редослијед извођења појединих доказа биће утврђен на формалној расправи.  

Заинтересовала лица у поступку 

Заинтересовано лице, у циљу заштите својих права или правних интереса, може на 
образложени захтјев, учествовати као странка у поступку. О оправданости овог 
захтјева одлучује Регулаторна комисија. 

Јавност поступка  

Формална расправа је отворена за јавност, а у расправи могу учествовати само 
странке, као и друга лица која учествују у доказном поступку по одобрењу водитеља 
поступка. 

Заинтересована лица могу доставити коментаре и захтјев за учешће у поступку у 
писменој форми у вези са предметом овог поступка, најкасније до 11. октобра 2021. 
године и то путем поште на адресу Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице 
Јелене Анжујске бр. 7, факсом на број 059/272-430, или путем е-поште 
"regulator@reers.ba". 

 

                                                                                              Предсједник  

                                              

                                                                                                         Владислав Владичић  

 
 
 
 

 


