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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-334-7/Р-142-92 
Датум: 28.04.2020.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), чланa 44. 
став 5. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске", број 22/18) и члана 33. 
став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), у поступку цертификације 
оператера транспортног система природног гаса по захтјеву Акционарског друштва 
за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса ''ГАС ПРОМЕТ'' 
Пале, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 142. редовној 
сједници, одржаној 28.04.2020. године, у Требињу, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Приједлог рјешења о цертификацији оператера транспортног система 
природног гаса број 01-344-6/19/Р-142-91 од 28.04.2020. године, упућује се 
Секретаријату Енергетске заједнице на мишљење. 

2. Задужују се стручне службе да након прибављања мишљења, или уколико се у 
року од четири мјесеца не достави мишљење, Регулаторној комисији предложи 
доношење коначног рјешења.   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У поступку сертификације оператера транспортног система природног гаса по 
захтјеву Акционарског друштва за транспорт и управљање транспортним системом 
природног гаса ''ГАС ПРОМЕТ'' Пале, Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 142. редовној сједници, 
одрежаној 28.04.2020. године, утврдила приједлог рјешења број 01-344-6/19/Р-142-91. 

На основу одредбе члана 44. став 5. Закона о гасу, Регулаторна комисија је дужна 
приједлог рјешења о сертификацији, без одгађања, да достави Секретаријату 
Енергетске заједнице на мишљење, који на основу одредбе члана 44. став 6. Закона 
о гасу доставља мишљење у року од четири мјесеца, рачунајући од дана 
достављања приједлога рјешења. 

Имајући у виду чињеницу да је утврђен приједлог рјешења, а на основу одредбе 
члана 208. став 1. Закона о општем управном поступку, члана 33. став 1. тачка д. 
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
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("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и наведених одредби закона о 
гасу одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овога закључка. 

 
                                                                                                       Предсједник 
                                      
                                                                                                Владислав Владичић                                                  
                                                                   


