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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 

ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТРЕБИЊЕ 

 

 

REGULATORNA KOMISIJA 

ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU 

REPUBLIKE SRPSKE 

TREBINJE 

Број: 01-236/05 

Датум: 01. 03. 2005 године 

 

На основу члана 11. Статута Регулаторне комисије за електричну енергију 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/04) и члана 69. 

Пословника о раду  Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 96/04), Регулаторна комисија за 

електричну енергију Републике Српске на VIII редовној сједници одржаној дана 

28.02.2005 године дала је  

 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 

 

члана 15. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 96/04) 

 

Члан 15. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 96/04) гласи: 

"Изузетно, Регулатор може сазвати ванредну сједницу у случају хитности или 

обавјештавања јавности о опасности по живот, здравље или сигурност човјека или 

нарушавања општег јавног интереса. 

Ванредна сједница је отворена за јавност. 

Ванредна сједница се може сазвати и путем телефона. 

Обавјештење о ванредној сједници објављује се на огласној табли Регулатора и 

Web страници Регулатора, што је могуће прије, како би било доступно јавности." 

 

Регулатор тумачи цитирану одредбу на слиједећи начин: 

 У принципу, Регулатор сазива и одржава редовне сједнице, на којима доноси 

одлуке из регулаторне надлежности утврђене Законом о електричној енергији 

("Службени гласник Републике Српске" 66/02, 29/03, 86/03 и 111/04).  

 У случају хитности, када изузетне околности то налажу, Регулатор може сазвати 

ванредну сједницу. Под изузетним околностима, под којим се може сазвати ванредна 

сједница сматрају се виша сила (vis major), под којом се подразумијева пожар, поплава, 

земљотрес и друге елементарне непогоде усљед којих пријети опасност угрожавања 

живота или здравља људи или нарушавање општег јавног интереса, а доношење одлука 

у циљу спречавања нежељених посљедица не трпи одлагање, нити дуготрајну 

процедуру усвајања. Поред наведених случајева нарушавање општег јавног интереса 

постоји ако пријети опасност уништавања или већег оштећења добара у општој 

употреби, за која је посебним законом утврђено да су од општег интереса. О одржавању 

ванредне сједнице обавјештава се јавност, која јој може присуствовати. 

 Одлуке донесене на ванредној сједници су са привременим дејством и на снази 

су док трају изузетне околности. Када ове изузетне околности прођу, Регулатор ће што 

прије повући одлуке донесене по хитном поступку или их усвојити у складу са 

редовном процедуром, која је  прописана одредбама његовог Пословника о раду. 

 

                                                                                                                       Предсједник 

Миленко Чокорило,с. р. 


