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информације о Захтјеву, Нацрту дозволе, спровођењу јавне 
расправе, начину на који заинтересована лица могу добити 
додатне информације и остварити увид у Захтјев, начину и 
року достављања коментара заинтересованих лица, те ин-
формације које се односе на могућност учешћа заинтере-
сованих лица у поступку издавања Дозволе, уколико имају 
посебно право или правни интерес да учествују у поступку.

У остављеном року није било достављених коментара 
на Захтјев и Нацрт дозволе. Током овог поступка није било 
поднесених захтјева заинтересованих лица за учешће у по-
ступку.

Регулаторна комисија, на 142. редовној сједници, одр-
жаној 28.4.2020. године у Требињу, размотрила је Прије-
длог рјешења о издавању дозволе, укључујући Приједлог 
услова дозволе, Захтјев за издавање дозволе, поднијет на 
прописаном обрасцу ОБ.04.04., као и сву приложену доку-
ментацију према обрасцу Захтјева за издавање дозволе и 
осталу достављену документацију у поступку, на основу 
чега је утврдила да су испуњени критеријуми за издавање 
Дозволе. На основу наведеног, одлучено је као у т. 1, 2. и 3. 
диспозитива овог рјешења.

Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 24. став 1. Закона о енергетици (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 49/09), којом је прописано 
да се финансирање Регулаторне комисије, између осталог, 

обезбјеђује из годишњих накнада од енергетских субјеката, 
те члану 57. Правилника, којим је дефинисано да се износ 
регулаторне накнаде утврђује посебним рјешењем о регу-
латорној накнади коју доноси Регулаторна комисија и да 
се иста плаћа током периода важења Дозволе. Ова одлука 
доноси се на годишњем нивоу, а на бази буџета Регулатор-
не комисије за енергетику Републике Српске усвојеног од 
стране Народне скупштине Републике Српске.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на одред-
би члана 20. став 3. Закона о енергетици и члану 16. став 5. 
Правилника.

Правна поука заснива се на одредби члана 25. Закона 
о енергетици, те чл. 5. и 15. Закона о управним спорови-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/05 и 
63/11).

Правна поука 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може 

се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рје-
шења.
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