РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТРЕБИЊЕ

REGULATORNA KOMISIJA
ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
TREBINJE

Број: 01-456-2/21/Р-10-281
Датум: 19.08.2021. године
На основу одредбе члана 192. став 2. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Српске" број, 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18 ), члана
23. став 1. тачка 5. и члана 28. став 4. Закона о гасу ("Службени гласник
Републике Српске" број 22/18 и 15/21) и члана 33. став 1. тачка г. Пословника о
раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске" број 59/10) Регулаторна комисија за енергетику Републике
Српске, на 10. редовној сједници, одржаној дана 19.08.2021. године, у Требињу,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
"Опште услове за снабдијевање природним гасом"
1. Даје се саглaсност на "Опште услове за снабдијевање природним
гасом" број 2041-06/21 од 17.03.2021. године, привредном друштву
"ОПТИМА Група" д.о.о. Бања Лука.
2. Ово рјешење je коначно и објављује се на интернет страници Регулаторне
комисије за енергетику Републике Српске.
Образложење

Привредно друштво "ОПТИМА Група" д.о.о. Бања Лука је, 24.05.2021. године,
Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту:
Регулаторна комисија) доставило документ под називом "Општи услови за
снабдијевање природним гасом'', ради давања сагласности у смислу одредбе
члана 23. став 1. тачка 5. Закона о гасу. Након отклањања недостатака, како је
тражено у Обавјештењу о недостацима број 01-333-2/21 од 03.06.2021. године,
подносилац је доставио акт под називом "Општи услови за снабдијевање
природним гасом", број 2041-06/21 од 17.03.2021. године. Наведени акт је донио
директор подносиоца захтјева.
На 10. редовној сједници, одржаној 19.08.2021. године, Регулаторна комисија је
размотрила "Општe условe за снабдијевање природним гасом'' привредног
друштва ''ОПТИМА Група" д.о.о. Бања Лука. Констатовано је да достављени акт
садржи све елементе утврђене одредбама члана 98. Закона о гасу и да је у
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сагласности са осталим одредбама овога закона, па је, на основу одредбе члана
23. став 1. тачка 5. Закона о гасу, одлучено као у тачки 1. диспозитива овог
рјешења.
Тачка 2. диспозитива овога рјешења се заснива на одредби члана 28. став 4. и
став 6. 3акона о гасу.

Предсједник
Владислав Владичић
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