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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

 
Број:  01-480-3/22  
Датум: 15.9.2022. године 

 
На основу члана 22. тачка 3) Закона о гасу (Службени гласник Републике Српске, број 
22/18 и 15/21), члана 5. став 3. и члана 23. Правилника o јавнoм разматрању и 
поступку рјешавања спорова (Службени гласник Републике Српске број 74/21) и члана 
42. Правилника о тарифној методологији у систему транспорта и складиштења 
природног гаса (Службени гласник Републике Српске, број 77/22), Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске   
  

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ 
о покренутом тарифном поступку  и јавном разматрању 

захтјева оператора транспортног система природног гаса  за одобрeње 
тарифних ставова за кориснике транспортног система, зона „Зворник“  

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна 
комисија) примила је 5. септембра 2022. године зaхтjeв оператора транспортног 
система Акционарског друштва за транспорт и управљање транспортним системом 
природног гаса "Гас-Промет" Пале, рaди утврђивaњa тарифа зa кoрисникe 
транспортног систeмa за зону „Зворник“.  

Достављени захтјев оператора транспортног система за одобрење тарифа за 
приступ транспортном систему природног гаса за зону „Зворник“, за тарифни период 
2023.-2025. годину темељи се на захтјеву за повећање одобреног потребног, због 
повећања трошкова рада и одржавања, а прије свега трошкова зарада и накнада 
зарада. Наиме, према подацима из захтјева остварени приход базне 2021. године 
износи 1.758.064,35 КМ, док је захтијевани регулаторни потребан приход за тарифни 
период 2.215.325,72 КМ. 

Тарифни ставови за приступ транспортног система у поднесеном Захтјеву нису 
директно упоредиви са важећим тарифним ставовима за приступ транспортном 
систему природног гаса овог подносиоца захтјева, с обзиром да су у захтјеву, у складу 
са Законом о гасу, обједињене тарифе за приступ транспортном систему и тарифе за 
рад оператора транспортног система, као и тарифе за улазе и излазе из транспортног 
система, на начин да је захтијевана јединствена тарифа за зону „Зворник“. 

Захтјеви за одобрење  тарифа упућују се на јавно разматрање. У поступку јавног 
разматрања, Регулаторна комисија одржаће фoрмaлну рaспрaву по захтјеву 
оператора транспортног система система, у просторијама Регулаторне комисије, 
дана 4.10.2022. године у 10,00 часова у Tрeбињу, улица Краљице Јелене Анжујске, 
број 7. 
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Зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу пoдниjeти Рeгулaтoрнoj кoмисиjи зaхтjeв за учешће у 
тарифном поступку ради заштите својих права или правних интереса до 22.9.2022. 
године.  

Статус странке у поступку може добити правно или физичко лице, под условом да 
благовремено поднесе захтјев у коме ће образложити постојање посебног права или 
правног интереса да учествује у поступку као странка. 

Расправа у тарифном поступку је отворена за јавност, с тим да јавност може 
присуствовати формалној расправи, али расправљати могу само странке у поступку 
и друга лица која учествују у доказном поступку по одобрењу водитеља поступка.  

Захтјеви за одобрење тарифа су на располагању јавности ради увида у 
просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Краљице Јелене Анжујске број 7, и 
на интернет страници Регулаторне комисије: www.reers.ba, осим података који су 
заштићени клаузулом повјерљивости и пословне тајне. 

Заинтересована лица могу своје коментаре на поднесене захтјеве доставити у 
писаној форми на наведену адресу Регулаторне комисије најкасније до 7.10.2022. 
године.  

Регулаторна комисија, током провођења тарифног поступака, неће давати оцјену 
оправданости захтјева до доношења коначне одлуке по захтјевима о чему ће јавност 
бити благовремено обавијештена. 

 

Предсједник  
 

Владислав Владичић 


