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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-466-3/22/P-57-429  
Датум: 30.11.2022. године 
 
На основу одредби члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку 
("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 33. 
став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 11. став 3. 
Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 
75/21), одлучујући по захтјеву подносиоца ''БИЈЕЉИНА-ГАС" д.о.о Бијељина, за 
издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања 
дистрибутивним системом природног гаса, Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске, на 57. редовној сједници, одржаној 30.11.2022. године, у 
Требињу, донијела је  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 
дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса, подносиоца 
''БИЈЕЉИНА-ГАС" д.о.о Бијељина,  као неуредан. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Привредно друштво ''БИЈЕЉИНА-ГАС" д.о.о Бијељина (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) је, у складу са Правилником о издавању дозвола (у даљем 
тексту: Правилник), Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у 
даљем тексту: Регулаторна комисија), на прописаном обрасцу, поднијело Захтјев за 
издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања 
дистрибутивним системом природног гаса, који је у Регулаторној комисији примљен 
дана 23.08.2022. године и заведен под бројем 01-466-1/22.  

Након прегледа поднесеног захтјева и приложене документације, утврђено је да 
захтјев садржи одређене недостатке, како би се по истом могло даље поступати, па 
је од подносиоца захтјева, на основу одредбе члана 11. став 2. Правилника, актом 
број 01-466-2/22 од 30.08.2022. године, тражено да у року од 30 дана отклони 
недостатке у поднесеном захтјеву, те да достави недостајућу документацију, која је 
од битног значаја за одлучивање о захтјеву. Истим актом, подносилац захтјева је 
упозорен на посљедице пропуштања рокa од 30 дана за отклањање недостатака у 
захтјеву, односно да ће, у том случају, поднесени захтјев закључком бити одбачен 
као неуредан, а на основу одредбе члана 56. став 2. Закона о општем управном 
поступку и члана 11. став 3. Правилника. 

Обавјештењем о недостацима број 01-466-2/22 од 30.08.2022. године од 
подносиоца захтјева је тражено да достави адекватно попуњен, потписан и овјерен 
Образац Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и 
управљања дистрибутивним системом природног гаса ОБ.04.07, адекватно 
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потписану и овјерену доказну документацију која се односи на акте надлежних 
органа за матични број и јединствени идентификациони број ЈИБ, оснивачке акте 
привредног друштва, организациону структуру подносиоца захтјева укључујући и 
образложење у погледу располагања довољним бројем квалификованих и стручно 
оспособљених радника за обављање захтјеване дјелатности, доказе о правном 
основу за коришћење енергетских објеката, постројења, уређаја, опреме и 
пословног простора, једногодишњи и трогодишњи план пословања, финансијскe 
извјештајe, потврде пословних банака да подносилац захтјева располаже 
довољним властитим средствима или да има могућност кредитног задужења или 
могућност добијања банкарских гаранција, потврде пословних банака о свим 
отвореним трансакцијским рачунима подносиоца захтјева, уговоре о кредитима, 
увјерење надлежног органа да чланови управе и одговорна лица подносиоца 
захтјева нису осуђивана за кривична дјела или да им није изречена мјера 
безбједности забране или заштитна мјера забране вршења позива, дјелатности или 
дужности које су повезане са дјелатношћу за коју је поднијет захтјев за дозволу, 
доказ о измиреним индиректним порезима, географске карте дистрибутивних 
подручја и шематске приказе гасоводног система, попис објеката, постројења, 
опреме и уређаја са техничким параметрима и са регистром основних средстава из 
рачуноводствене евиденције који су потребни за обављање дјелатности, 
изјаве/потврде о осигурању постројења и опреме, употребне дозволе за 
дистрибутивни систем, еколошке дозволе, правила о раду дистрибутивног система 
природног гаса у складу са одредбама члана 74. Закона о гасу, уговоре закључене 
са осталим учесницима на тржишту природног гаса, податке о корисницима (број и 
категорија) чији су објекти прикључени и који имају могућност прикључења на 
дистрибутивни систем, записнике и рјешења надлежних инспекцијских органа и 
преглед активности које су спроведене на основу рјешења надлежних органа у вези 
техничке исправности дистрибутивног система, уговор о концесији у складу са 
прописима о додјели концесије и типске уговоре за прикључење и приступ на 
дистрибутивни систем природног гаса усклађене са Законом о гасу и правилима 
рада дистрибутивног система.  

Подносилац захтјева у остављеном року, није доставио допуну захтјева, односно 
тражену документацију.  

Регулаторна комисија је на 57. редовној сједници, одржаној 30.11.2022. године, 
размотрила поднесени захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности 
дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса и приложену 
документацију уз захтјев. Како подносилац захтјева, у остављеном року није 
отклонио недостатаке у захтјеву, односно није доставио потребну документацију уз 
захтјев, иако је упозорен на посљедице пропуштања, то су се, у смислу одредби 
члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку и члана 11. став 3. 
Правилника, стекли услови за доношење закључка којим се захтјев подносиоца 
одбацује као неуредан.  

С обзиром на наведени чињенични и правни основ, на 57. редовној сједници 
Регулатроне комисије, одржаној 30.11.2022. године, захтјев је одбачен као 
неуредан, како је одлучено у диспозитиву овог закључка.  

Подносиоцу захтјева и даље остаје могућност да поново поднесе захтјев за издавање 
дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним 
системом природног гаса, након прибављања недостајућих доказа. 
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Правна поука заснива се 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 

                                                                                                                                                     
Достављено: 

 ''БИЈЕЉИНА-ГАС" д.о.о Бијељина; 
- интернет страница и 
- а/а. 


