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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број:  01-446-4/21/P-15-353 
Датум: 30.9.2021. године            
 
  

На основу одредби члана 93. Закона о електричној енергији ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 68/21), члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број 59/10) и члана 5. и 23. Правилника о јавном разматрању и 
поступку рјешавања спорова ("Службени гласник Републике Српске'', број 74/21), 
одлучујући по жалби Миленке Сушић из Требиња, у вези са издавањем  
електроенергетске сагласности, Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске, на 15. редовној сједници, одржаноj 30. септембра 2021. године, у Требињу, 
донијела јe 

  
З А К Љ У Ч А К 

о одржавању формалне расправе  
 
 
I 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) у поступку рјешавања жалбе Миленке Сушић из Требиња, 
због одбијања захтјева за издавање електроенергетрске сагласности од стране 
Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. 
Требиње, заказује формалну расправу која ће се одржати у сриједу, 20. октобра 
2021. године, са почетком у 9.00 часова у Требињу, у просторијама Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске,  улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7. 

II 
 

Предмет формалне расправе је жалба из тачке I овог закључка.  

Формална расправа се одржава у циљу утврђивања чињеница на основу којих ће 
Регулаторна комисија донијети коначну одлуку о жалби. 

На расправи ће се изводити сљедећи докази: изјаве странака, изјаве свједока, 
вршење увида у исправе и друге документе, а по потреби ће се вршити извођење и 
дугих доказа. 

Редослијед извођења појединих доказа  биће утврђен на формалној расправи. 

 
 
 
 



Ул. Краљице Јелене Анжујске бр. 7; тел: +387 (0)59 272 400; факс: 272 430; www.reers.ba; 
e-пошта: regulator@reers.ba; Рачун број: 5550090026695723 код Нове банке АД Бања Лука 

 
 

2 

III 
 
За водитеља поступка формалне расправе именује се Милан Ковачина, шеф 
Сектора за правне послове.  

За замјеника водитеља поступка именује се Миодраг Андрић, правник 
специјалиста. 

Водитељ поступка руководи формалном расправом и има сва права и 
одговорности утврђене одредбама Правилника о јавном разматрању и поступку 
рјешавања спорова, као и других аката Регулаторне комисије.  

 
IV 
 

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. 
 

V 
 

Регулаторна комисија објављује Обавјештење за јавност са основним подацима из 
поднесене жалбе на интернет страници Регулаторне комисије, те се омогућује 
заинтересованим  лицима да  доставе коментаре и захтјев за учешће у поступку у 
писменој форми, најкасније до 11. октобра 2021. године. 
 

VI 
 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, објављује се на интернет страници 
Регулаторне комисије и доставља се странкама у поступку. 
 
 
 

 
                                                                                                        
                                                                   
 

Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 
 


