
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 
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На основу члана 8. став 2. Закона о гасу (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 86/07 и 121/12), члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени 
гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. став 2. тачка 4. 
Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени 
текст (''Службени гласник Републике Српске", број 6/10) и члана 65. Правилника о 
издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број: 39/10), 
одлучујући по захтјеву привредног друштва „БИЈЕЉИНА-ГАС“ д.о.о. Бијељина за 
измјену дозволе за обављање дјелатности трговине и снбадијевања природним 
гасом, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 65. редовној 
сједници одржаној 03. јула 2013. године у Требињу, донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени  рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности 

трговине и снабдијевања природним гасом 
 

1. УСВАЈА СЕ захтјев привредног друштва „БИЈЕЉИНА-ГАС“ д.о.о. 
Бијељина број 01-259-3/13 од 31.05.2013. године за измјену или допуну 
дозволе, тако да у Рјешењу о издавању дозволе за обављање дјелатности 
трговине и снабдијевања природним гасом број 01-496-16/11 од 26.01. 
2012. године:  

- тачка 2. диспозитива Рјешења и тачка 4. Услова дозволе за 
обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом број 01-
496-04-2/11/12 мијења се и гласи: 

        "Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања 
природним гасом издаје се на период важења до 26.01.2022. године''. 

 - тачка 6.2 Услова дозволе, брише се.  

            - у табеларном дијелу насловне стране дозволе, текст у рубрици 
"Период важења дозволе" мијења се и гласи: "до 26.01.2022.".   

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном 
гласнику Републике Српске".    

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво „БИЈЕЉИНА-ГАС“ д.о.о. Бијељина (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) поднијело је Захтјев за измјену или допуну дозволе за 
обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом на 
прописаном обрасцу који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике 
Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) запримљен дана 31.05.2013. 



године под бројем 01-259-3/13. Подносилац је у захтјеву навео да је важећа 
дозвола издата дана 26.01.2012. године, на период од 5 година, па тражи да се 
измијени рок важења дозволе  у складу са измјенама и допунама Закона о гасу.  

У складу са чланом 15. Правилника о издавању дозвола (у даљем тексту: 
Правилник), Регулаторна комисија је дана 05. јуна 2013. године обавијестила 
подносиоца о комплетности захтјева и објавила обавјештење за јавност на својој 
интернет страници, огласној табли и у дневним новинама "ГЛАС СРПСКЕ" о 
поднесеном захтјеву, одредивши рок за достављање коментара јавности и 
подношење захтјева за стицање статуса умјешача, до 12. јуна 2013. године. До 
истека рока остављеног у обавјештењу за јавност, Регулаторној комисији нису 
достављени коментари на захтјев за измјену дозволе, нити захтјеви за стицање 
статуса умјешача у овом поступку.  

Подносилац захтјева је корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и 
снабдијевања природним гасом број 01-496-04-2/11/12 коју је Регулаторна 
комисија донијела Рјешењем број 01-496-16/11 на 37. редовној сједници одржаној 
дана 26.01.2012. године. Дозвола је издата на период од 5 година, почев од 
26.01.2012. године, у складу са чланом 9. став 2. Закона о гасу (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 86/07). Такође, тачка 6.2 услова издате дозволе 
је била дефинисана у складу са чланом 18. став 1. истог закона у коме је 
наведено да су све дјелатности из сектора природног гаса, укључујући и 
дјелатност снабдијевања и трговине природним гасом регулисане дјелатности 
које представљају дјелатности од општег интереса.  

Закон о измјенама и допунама закона о гасу (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 86/07) ступио је на снагу 02.01.2013. године.  

Измијењеним одредбама члана 9. став 2. Закона о гасу је прописано да се 
дозволе у сектору природног гаса могу издати на период до 10 година, те да се у 
смислу одредбе члана 18. став 1. овога закона дјелатност трговине и 
снабдијевања природним гасом не сматра регулисаном дјелатношћу. С обзиром 
на наведене одредбе и чињеницу да у поступку по захтјеву подносиоца није било 
коментара јавности, нити захтјева за стицање статуса умјешача на поднесени 
захтјев, Регулаторна комисија је на 64. редовној сједници одржаној 14.06.2013. 
године, оцијенила да је захтјев подносиоца основан и на основу одредби члана 
17. став 3. Правилника, утврдила је Нацрт рјешења о измјени рјешења о 
издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања 
природним гасом. Поступак по захтјеву је спроведен у складу са одредбом члана 
70. став 2. Правилника будући да је подносилац захтјева навео чињенице и 
приложио потребне доказе на основу којих се могу утврдити оправданим разлози 
за измјену ове дозволе без одржавања јавне расправе.  

Дана 17. јуна 2013. године Регулаторна комисија је обавијестила подносиоца 
захтјева и објавила обавјештење за јавност о утврђеном Нацрту рјешења на 
својој интернет страници, огласној табли и у дневним новинама "ГЛАС СРПСКЕ" , 
одредивши рок за достављање коментара јавности на Нацрт рјешења као и рок 
за подношење захтјева за стицање статуса умјешача, до 26. јуна 2013. године. До 
истека рока остављеног у обавјештењу за јавност, Регулаторној комисији нису 
достављени коментари на Нацрт рјешења о измјени рјешења о издавању 
дозволе, нити захтјеви за стицање статуса умјешача у овом поступку. 

На основу напријед изложеног, а с обзиром да су разлози за измјену ове дозволе 
основани, одлучено је као у тачки 1. диспозитива рјешења.  



Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 8 став (5). Закона о гасу и 
одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 109/05 и 63/11). 
 
Правна поука:   Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у 
року од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 

 
 
 
 
Достављено:           Предсједник 
   

- подносиоцу захтјева;                                                     Миленко Чокорило 
- интернет страница; 
- огласна табла; 
- а/а.  


