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На основу одредбе члана 14. Правилника о цертификацији оператера транспортног 
система природног гаса ("Службени гласник Републике Српске", број 31/19), 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ 
о поднесеном Захтјеву за цертификацију оператера транспортног система 

природног гаса 
 

Акционарско друштвo за транспорт и управљање транспортним системом природног 
гаса ''ГАС ПРОМЕТ'', поднијело је, дана 16.09.2019. године, Регулаторној комисији за 
енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) 
Захтјев за цертификацију оператера транспортног система природног гаса, по 
моделу власничког раздвајања. 

У поступку обраде захтјева и приложене документације, и након достављања 
додатне документације по захтјеву Регулаторне комисије, утврђено је да је захтјев 
уредан и да садржи: 

 попуњен оригинални образац Захтјева за цертификацију оператера 
транспортног система природног гаса – власничко раздвајање (ОБ.Ц.04.01) и 

 изјаве и доказе уз поднесени захтјев. 

Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у захтјев и 
поједине документе из захтјева у просторијама Регулаторне комисије, те доставити 
коментаре, у писаној форми, на поднесени захтјев, најкасније до 05.02.2020. године, 
у складу са прописима. 

Заинтересованом лицу које докаже постојање посебног права или правног интереса 
да учествује у поступку цертификације оператера транспортног система природног 
гаса, Регулаторна комисија може одобрити учешће у поступку, на његов образложен 
захтјев у писаној форми.  

Kоментари у писаној форми и захтјеви заинтересованих лица за учешће у поступку 
цертификације оператера транспортног система природног гаса могу се доставити, 
путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
Требиње, Улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње, факсом на број: 
059/272-430 или путем електронске поште: regulator@reers.ba.  

Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна 
комисија није обавезна да их разматра. 

                                                                                                             Предсједник 

                                                                                                                 Владислав Владичић 


