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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-127-2/20/Р-138-42     
Датум: 28.02.2020. године             
                                                                                                         
 
На основу одредбe члана 208. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени 
гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члана 33. став 1. тачка 
д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), одлучујући о Захтјеву за 
одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској, 
привредног друштва ''САРАЈЕВО ГАС'' а.д. Источно Сарајево, Регулаторна комисија 
за енергетику Републике Српске, на 138. редовној сједници, одржаној 28.02.2020. 
године, у Требињу, донијела је сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним 
гасом у Републици Српској, привредног друштва ''САРАЈЕВО ГАС'' а.д. Источно 
Сарајево, од 11.02.2020. годинe.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво ''САРАЈЕВО ГАС'' а.д. Источно Сарајево (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) поднијело је, на прописаном обрасцу, Захтјев за одобрење 
тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској. Захтјев је у 
Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) примљен дана 13.02.2020. године и заведен под бројем 01-127-1/20. Како је 
наведено у захтјеву, разлог подношења овог захтјева узрокован је промјеном набавне 
цијене природног гаса од добављача ''САРАЈЕВО ГАС'' д.о.о. Сарајево. 

Подносилац захтјева је био корисник дозволе за обављање дјелатности снабдијевања 
тарифних купаца природним гасом, коју је издала Регулаторна комисија, а која је 
истекла дана 31.12.2019. године. Међутим, након истека важности ове дозволе, 
подносилац захтјева није прибавио дозволу за обављање дјелатности снадбијевања 
природним гасом у обавези јавне услуге у смислу одредбе члана 5. тачка 5, члана 6. 
став 1. тачка 5. и члана 9. став 1. Закона о гасу ("Службени гласник Републике 
Српске", број  22/18), на коју дјелатност се односи поднесени захтјев.  

Имајући у виду чињеницу да подносилац захтјева није прибавио дозволу за обављање 
дјелатности снадбијевања природним гасом у обавези јавне услуге и наведене 
одредбе Закона о гасу, то се није могао ни разматрати поднесени захтјев за одобрење 
тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској, те је 
захтјев требало одбацити у смислу одредбе члана 208. став 1. Закона о општем 
управном поступку, како је и одлучено у диспозитиву овог закључка. 
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Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени 
гласник Републике Српске", број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним 
споровима ("Службени гласник Републике Српске", број 109/05 и 63/11). 

 
Правна поука: Овај закључак је коначан. Против овог закључка може се покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу, у року 
од 30 дана, од дана пријема закључка.  

 
 
                                                                                                               Предсједник 
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                       Владислав Владичић 
     
  


