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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ГАСУ

Члан 1.
У Закону о гасу (“Службени гласник Републике Српске”, број 86/07) у члану 1. у ставу 1. ријечи: “производње,
транспорта, дистрибуције, снабдијевања и складиштења”
замјењују се ријечима: “из сектора”.
У ставу 3. и у цијелом тексту Закона ријеч: “мрежу”
замјењује се ријечју: “систем” у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 2. у ставу 1. ријеч: “производња” брише се, а
послије ријечи: “гасом” додају се ријечи: “као и управљање системима”.
Члан 3.
Члан 3. мијења се и гласи:
“Изрази који се употребљавају у овом закону имају
сљедеће значење:
а) енергетски субјект за природни гас је правно лице
или предузетник који у сектору природног гаса обавља једну од сљедећих дјелатности: транспорт, дистрибуцију,
снабдијевање, трговину или складиштење природног гаса,
укључујући ТПГ и управљање системима, које је одговорно за комерцијалне, техничке и/или задатке одржавања
који се односе на те дјелатности, али не укључује крајње
купце,
б) транспорт гаса је транспорт природног гаса кроз цјевоводни систем под високим притиском, осим дијела цјевовода који се примарно користи за дистрибуцију да би се
испоручио купцима природног гаса, али не укључује снабдијевање,
в) оператер транспортног система је правно лице или
предузетник који обавља дјелатност управљања транспортним системом на територији Републике Српске, одговорно је за развој и интерконекције и за осигурање дугорочне способности система да одговоре потребама за транспортом гаса на територији Републике Српске,
г) транспортер је правно лице или предузетник који
обавља дјелатност транспорта, које је одговорно за рад,
одржавање и, у сарадњи са оператером транспортног
система, развој транспортног система на одређеном подручју,
д) дистрибуција гаса је транспорт природног гаса кроз
локалне или регионалне цјевоводне системе ради испоруке купцима, али не укључује снабдијевање,
ђ) оператер дистрибутивног система је правно лице
или предузетник који обавља дјелатност дистрибуције,
које је одговорно за рад, одржавање и, ако је неопходно,
развој дистрибутивног система на одређеном подручју и
евентуалних њених интерконекција са другим системима и
за осигурање дугорочне способности система да одговори
потребама за дистрибуцијом гаса,
е) снабдијевање је набавка, продаја и трговина природног гаса и ТПГ купцима,
ж) снабдјевач је правно лице или предузетник који обавља дјелатност снабдијевања,
з) трговина је куповина ради даље продаје и продаја
природног гаса на слободном тржишту енергетским
субјектима и квалификованим купцима,
и) складиште је постројење које се користи за складиштење природног гаса, које је у власништву или којим
управља енергетски субјект, који укључује и дио постројења за ТПГ, али који не обухвата постројења која се користе
за производњу или која користе искључиво оператери
транспортних система за обављање своје дјелатности,
ј) оператер складишта је правно лице или предузетник
који обавља дјелатност складиштења и које је одговорно за
рад складишта,
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к) систем је транспортна или дистрибутивна мрежа,
ТПГ објекат или складиште, чији је власник или којим
управља енергетски субјект у складу са овим законом,
укључујући количину гаса у гасоводу и постројења за пружање помоћних услуга и услуге повезаних предузећа које
су неопходне за обезбјеђење приступа транспортним и
дистрибутивним мрежама и ТПГ-у,
л) помоћне услуге су услуге које су неопходне за приступ систему и складишту и услуге неопходне за рад система, укључујући постројења за балансирање, оптерећење и
мијешање, али које не обухвата постројења која су резервисана искључиво за оператере транспортних система који
обављају своје дјелатности,
љ) количина гаса у гасоводу - line pack је складиштење
гаса компресијом у транспортним и дистрибутивним
системима, али које не обухвата објекте које користе
искључиво оператери транспортног система који обављају
своје дјелатности,
м) интерконективни систем означава међусобно повезане системе,
н) интерконектор је транспортни гасовод који се укршта или прелази преко границе између држава са искључивим циљем да повеже националне транспортне системе
тих држава,
њ) међусобно повезани системи је низ система који су
повезани једни са другим,
о) директни гасовод је гасовод квалификованог купца
природног гаса, који је прикључен на систем, нема улогу
система коју користе трећа лица и, сходно својој природи,
није предмет надлежности Регулаторне комисије, али у
случају прикључења трећег лица мијења своју правну природу и постаје систем,
п) интегрисани енергетски субјект је вертикално или
хоризонтално интегрисан енергетски субјект,
р) вертикално интегрисан енергетски субјект је енергетски субјект који обавља дјелатности у вези са природним гасом или представља повезана привредна друштва
(група), у којем исто лице или више њих има право да
директно или индиректно управља и у којем енергетски
субјект или група предузећа обављају бар једну од дјелатности транспорта, дистрибуције или складиштења и бар
једну од дјелатности производње или снабдијевања природним гасом,
с) хоризонтално интегрисан енергетски субјект је енергетски субјект који обавља најмање једну дјелатност производње, транспорта, дистрибуције, складиштења, снабдијевања и трговине природним гасом и неку активност која
није у вези са сектором гаса,
т) корисник система је правно лице или предузетник
који снабдијева систем или систем снабдијева њих,
ћ) купац означава купаца на велико или крајњег купаца
или енергетски субјект који купује природни гас,
у) тарифни купац је купац природног гаса који купује
природни гас за потрошњу у свом домаћинству,
ф) остали купци су купци који купују природни гас
који није намијењен за коришћење у њиховом властитом
домаћинству,
х) крајњи купац је купац који купује природни гас за
властиту употребу,
ц) квалификовани купац је крајњи купац који је стекао
право да природни гас купује по свом избору, у складу са
прописима којима се уређује тржиште природног гаса,
ч) купци на велико су правно лице или предузетник
који није оператер дистрибутивног система, а купују природни гас ради даљег промета унутар или изван система у
којем се налази,
џ) план развоја за изградњу и реконструкцију система
је планирање снабдијевања транспортних, дистрибутивних
и складишних капацитета од стране енергетског субјекта
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на дугорочном основу ради задовољења потражње система
за природним гасом, диверзификације извора и обезбјеђења снабдијевања за купце,
ш) сигурно снабдијевање је снабдијевање природним
гасом тако да се њиме обезбиједе неопходне количине природног гаса и технички услови функционисања система и
аа) нова инфраструктура је систем који није завршен до
ступања на снагу овог закона.”.
Члан 4.
У члану 4. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Регулаторна комисија из става 1. овог члана има
сљедеће надлежности:
а) утврђује методологије за обрачун трошкова: транспорта и управљања системом за транспорт, дистрибуције
и управљања системом за дистрибуцију, складиштења и
управљања системом за складиштење и снабдијевања
тарифних купаца природним гасом,
б) утврђује методологију за обрачун трошкова прикључења на транспортни и дистрибутивни систем и складиште
природног гаса,
в) доноси тарифни систем за обрачун цијене за приступ
и коришћење система за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса и тарифни систем за обрачун
цијене природног гаса за снабдијевање тарифних купаца,
г) утврђује критеријуме и прописује услове и рјешава у
поступку за издавање, продужење, измјену и допуну, пренос, поништење и одузимање дозволе за обављање дјелатности и води регистар издатих и привремено одузетих
дозвола за обављање дјелатности у сектору природног
гаса,
д) рјешава у другом степену по жалби на рјешење оператера транспортног, дистрибутивног или складишног
система у поступку давања одобрења за приступ и коришћење транспортног или дистрибутивног система или
складишта, као и у поступку давања одобрења за прикључење на транспортни или дистрибутивни систем или складиште природног гаса,
ђ) даје сагласност на правила рада оператера транспортног, дистрибутивног и складишног система и на
опште услове снабдијевања купаца природним гасом,
е) даје сагласност енергетским субјектима на цијене
услуга и цијене снабдијевања природним гасом, у складу
са Законом и
ж) обавља и друге послове у складу са Законом.”.
Члан 5.
У члану 5. у ставу 1. у тачки г) послије ријечи: “приступ” ријеч: “и” брише се и додаје се запета, а ријечи:
“мрежа у сектору природног гаса” замјењују се ријечима:
“и прикључење на транспортни или дистрибутивни систем
или складиште природног гаса”.
У ставу 1. тачка д) мијења се и гласи:
“д) надзор над примјеном правила рада оператера
система, посебно у погледу приступа и коришћења система, рјешавања питања загушења система, времена потребног оператерима система за извођење спајања и поправки,
објављивања информација у вези са интерконективним
водовима, коришћења система и додјели капацитета,”.
У ставу 1. у тачки ђ) послије ријечи: “транспортног”
ријеч: “односно” брише се, а послије ријечи: “дистрибутивног” додају се ријечи: “односно складишног”, а ријечи:
“дистрибутивном мрежом” замјењују се ријечима:
“дистрибутивним или складишним системом”.
У ставу 1. у тачки е) тачка се замјењује запетом и додају се нове т. ж) и з), које гласе:
“ж) објављује годишње извјештаје о регулаторним
активностима и
з) надзор над правилима за управљање и расподјелу
капацитета интерконекције заједно са регулаторним тијелом
или тијелима држава са којима постоји интерконекција”.
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Члан 6.
У члану 8. послије става 2. додаје се нови став 2а, који
гласи:
“(2а) Дозволу за обављање дјелатности обавезни су да
посједују енергетски субјекти који у сектору природног
гаса обављају једну од сљедећих дјелатности:
а) управљање системом за транспорт природног гаса,
б) транспорт природног гаса,
в) дистрибуција и управљање системом за дистрибуцију природног гаса,
г) складиштење и управљање системом за складиштење природног гаса,
д) снабдијевање тарифних купаца природним гасом и
ђ) трговина и снабдијевање природним гасом.”.
Члан 7.
У члану 9. у ставу 2. ријечи: “од пет” замјењују се ријечима: “до десет”.
У ставу 3. ријечи: “за исти период” бришу се.
Члан 8.
Члан 14. мијења се и гласи:
“Регулаторна комисија прописује критеријуме и услове
за издавање дозволе, поступак издавања, продужења,
измјена и допуна, преноса и поништавања дозвола, поступак привременог одузимања дозволе и садржај регистра о
издатим и привремено одузетим дозволама.”.
Члан 9.
У члану 15. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Стручна оспособљеност за обављање послова пројектовања гасних инсталација, ревизије пројектне документације, надзора при изградњи гасних инсталација, техничког руковођења гасоводним системима, руковања и
одржавања гасних уређаја, постројења и инсталација доказује се положеним стручним испитом из области гасне технике.”.
Члан 10.
У члану 17. на почетку става 1. додаје се број један у
обостраној загради, а у ставу 1. послије ријечи: “гаса” брише се ријеч: “или” и додаје се запета, а послије ријечи:
“објеката” додају се ријечи: “као и измјена којима се омогућава развој нових извора снабдијевања природним
гасом”.
Послије става 1. додају се нови ст. 2, 3, 4. и 5, који гласе:
“(2) Регулаторна комисија доноси рјешење о изузећу
инфраструктуре из става 1. овог члана и о томе обавјештава министарство надлежно за област енергетике.
(3) Приликом одлучивања о изузећу, Регулаторна комисија дужна је узети у обзир:
а) недискриминаторски приступ интерконектору,
б) повећање капацитета,
в) утицај на тржишну конкуренцију и ефикасно функционисање тржишта гаса,
г) разлоге за одређивање периода трајања изузећа и
д) допринос инфраструктуре разноврсности снабдијевања природним гасом.
(4) У случају интерконективног вода, акт о изузећу
може се донијети након извршених консултација са релевантним тијелима држава на које та инфраструктура има
утицаја.
(5) Рјешење о изузећу са детаљним образложењем разлога из става 3. овог члана објављује се у ‘Службеном гласнику Републике Српске’.”.
Члан 11.
У члану 18. став 1. мијења се и гласи:
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“(1) Дјелатности у сектору природног гаса из члана 8.
став 2а. т. а) до д) Закона су дјелатности од општег интереса и обављају се као обавеза пружања јавне услуге у складу са законом и дозволом за обављање дјелатности и сматрају се регулисаним дјелатностима.”.
Члан 12.
У члану 19. послије ријечи: “Трговина” додају се ријечи: “и снабдијевање квалификованих купаца”, а ријечи: “је
дјелатност која се обавља” замјењују се ријечима: “су дјелатности које се обављају:”.
Члан 13.
Назив главе VI и чл. 21. и 22. мијењају се и гласе:
“VI - УПРАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТНИМ СИСТЕМОМ И
ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА
Члан 21.
(1) Дјелатност управљања транспортним системом за
природни гас у Републици Српској обавља оператер транспортног система.
(2) Влада доноси одлуку којом одређује оператера
транспортног система.
(3) Оператер транспортног система одговоран је за:
а) управљање и развијање транспортних система на
економским принципима и у складу са прописима и стандардима,
б) сигурно, поуздано и ефикасно управљање транспортним системом природног гаса од улаза у транспортни
систем до мјеста гдје се врши испорука гаса субјекту чији
је објекат или дистрибутивни систем прикључен на транспортни систем,
в) обезбјеђење приступа, прикључења и коришћења
транспортног система свим трећим лицима под једнаким и
јавно објављеним условима, на принципу недискриминације и чувања пословне тајне корисника система,
г) доступност података транспортних система да би се
обезбиједило ефикасно и безбједно функционисање међусобно повезаних система,
д) пружање информација које су потребне за ефикасан
приступ систему, корисницима транспортног система и
ђ) успостављање ефикасног система евидентирања
транспортованих количина гаса на свим улазима и излазима из система и извршавање других обавеза дефинисаних
условима из дозволе за обављање дјелатности.
(4) Дјелатност транспорта природног гаса обавља
транспортер.
(5) Транспортер природног гаса одговоран је за:
а) одржавање транспортних система на економским
принципима и у складу са прописима и стандардима,
б) сигуран, поуздан и ефикасан рад и функционисање
транспортног система од улаза у транспортни систем до
мјеста гдје се врши испорука гаса субјекту чији је објекат
или дистрибутивни систем прикључен на транспортни
систем,
в) прикључење, приступ и коришћење транспортног
система, уз сагласност оператера транспортног система,
трећих лица под једнаким и јавно објављеним условима,
на принципу недискриминације и чувања пословне тајне
корисника система и
г) спровођење и континуирано надзирање усвојених
мјера заштите на раду, заштите од пoжара, експлозије,
заштите животне средине у складу са прописима и стандардима из ових области и друге обавезе дефинисане условима дозволе за обављање дјелатности.
Члан 22.
(1) Оператер транспортног система, по претходно прибављеној сагласности Регулаторне комисије, донoси правила рада транспортног система за природни гас, која обавезно садрже:
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а) приступ и коришћење транспортног система,
б) развој транспортног система, повезивање транспортних система, правила о прикључењу на транспортни
систем,
в) безбједно функционисање, управљање и одржавање
транспортног система и начин рјешавања спорова у случају загушења транспортних капацитета,
г) начин поступања у случају редовног и ванредног
одржавања система,
д) услове обуставе, ограничења и прекида испоруке
природног гаса у случају хаварија и опште несташице гаса,
ђ) начин пружања помоћних услуга,
е) посљедице неуредног извршавања или неизвршавања уговорних обавеза од купца и
ж) функционалне захтјеве и класу тачности мјерних
уређаја и начин мјерења природног гаса.
(2) Правила рада транспортног система из става 1. овог
члана примјењују се на основу јавно и унапријед објављених тарифа за приступ и коришћење транспортног система
и на принципу недискриминације, једнаког положаја корисника транспортног система и чувања пословне тајне корисника транспортног система.
(3) Правила рада транспортног система из става 1. овог
члана објављују се у ‘Службеном гласнику Републике Српске’.”.
Члан 14.
Члан 24. мијења се и гласи:
“(1) У случају када је управљање транспортним системом природног гаса дјелатност интегрисаног енергетског
субјекта, оператер транспортног система дужан је да правно, функционално и рачуноводствено раздвоји дјелатности
управљања системом за транспорт природног гаса од дјелатности снабдијевања и изврши рачуноводствено раздвајање од осталих дјелатности које обавља, при чему не
може да покрива губитке за дјелатности које се обављају у
оквиру интегрисаног енергетског субјекта.
(2) Независност оператера транспортног система обезбјеђује се тако што:
а) лицима која су одговорна за управљање оператером
транспортног система није дозвољено да буду именована
за члана органа управљања интегрисаног привредног друштва за природни гас надлежног, директно или индиректно, за свакодневни рад дистрибуције и снабдијевања природним гасом,
б) лица одговорна за управљање оператером транспортног система морају имати ефикасне механизме и
овлашћења за доношење одлука независно од интегрисаног привредног друштва,
в) самостално одлучивање, независно од интегрисаног
енергетског субјекта, у погледу средстава која су неопходна за рад, одржавање или развој система којим управља у
складу са одобреним финансијским планом, што не искључује право матичног друштва да одобрава годишње финансијске планове и одређује границе његове задужености и
г) доношење програмa усклађености, којим се прописују мјере ради осигурања непристрасног управљања,
укључујући и посебне обавезе запослених у том циљу, те
спровођење надзора над примјеном прописаних мјера.
(3) Оператер транспортног система је дужан сваке
године до 31. марта доставити Регулаторној комисији годишњи извјештај о спровођењу програма из става 2. тачка г)
овог члана, израђен од стране лица које је одговорно за
надзирање програма усклађености.
(4) Оператер транспортног система ће на својој интернет страници или на други начин објавити програм мјера и
извјештај о спровођењу програма мјера.
(5) У случају када је транспорт природног гаса дјелатност интегрисаног енергетског субјекта, транспортер природног гаса дужан је да рачуноводствено раздвоји дјелат-
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ност транспорта природног гаса од осталих дјелатности и
не може да покрива губитке за дјелатности које се обављају у оквиру интегрисаног енергетског субјекта.”.
Члан 15.
У члану 28. у ставу 1. ријечи: “транспортне мреже”
замјењују се ријечју: “складишта”.
Члан 16.
У члану 31. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Оператер дистрибутивног система, по претходно
прибављеној сагласности Регулаторне комисије, доноси
правила рада дистрибутивног система за природни гас,
која обавезно садрже:
а) правила о пројектовању, градњи, раду и одржавању
дистрибутивног система,
б) права и обавезе оператера дистрибутивног система и
корисника система,
в) правила о приступу треће стране дистрибутивном
систему (предаја и преузимање гаса, потребне количине,
утврђивање и расподјела количина, границе уравнотежења, комуницирање и обавјештавање),
г) правила о прикључењу и поновном прикључењу на
дистрибутивни систем за природни гас,
д) начин рјешавања спорова у случају загушења
дистрибутивних капацитета,
ђ) начин поступања у случајевима редовног и ванредног одржавања система,
е) услове обуставе, ограничења и прекида испоруке
природног гаса у случају непредвиђених околности и хаварија,
ж) услове обуставе, ограничења и прекида испоруке
природног гаса у случају недозвољених радњи и пропуста
корисника,
з) начин пружања помоћних услуга,
и) посљедице неуредног извршавања или неизвршавања уговорних обавеза купца,
ј) функционалне захтјеве и класу тачности мјерних
уређаја, начин мјерења природног гаса, одржавање, баждарење и поступке у случају оштећења пломбе и/или мјерног
мјеста,
к) очитавање мјерног мјеста, корекцију обрачуна због
грешке у мјерењу и поступке у случају немогућности приступа мјерном мјесту ради очитавања, корекције обрачуна
потрошње због грешке у мјерењу и обрачуну неовлашћене
потрошње и
л) начин закључивања уговора између оператера
дистрибутивног система и корисника и начин рјешавања
спорова.”.
Члан 17.
Члан 33. мијења се и гласи:
“(1) У случају када је дистрибуција природног гаса дјелатност интегрисаног енергетског субјекта, оператер
дистрибутивног система дужан је да правно, функционално и рачуноводствено раздвоји дјелатности дистрибуције
природног гаса од дјелатности снабдијевања и да их рачуноводствено раздвоји од осталих дјелатности које обавља,
при чему не може да покрива губитке у вршењу различитих дјелатности које се обављају у оквиру енергетског
субјекта.
(2) На независност оператера дистрибутивног система
сходно се примјењују мјере из члана 24. ст. 2, 3. и 4. овог
закона.
(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана неће се примјењивати
за интегрисане енергетске субјекте за природни гас која
опслужују мање од 100.000 прикључених купаца.”.
Члан 18.
Члан 36. мијења се и гласи:
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“(1) Управљање транспортним, дистрибутивним и
складишним системом за природни гас може обављати
један оператер, као комбиновани оператер система.
(2) Комбиновани оператер система из става 1. овог члана дужан је да дјелатности управљања транспортним,
дистрибутивним и складишним системом обавља у складу
са одредбама овог закона које се односе на оператера транспортног, дистрибутивног и складишног система, укључујући обавезу, правног, функционалног и рачуноводственог
раздвајања дјелатности, као и функционалне независности
од других дјелатности које нису повезане са транспортом,
дистрибуцијом и складиштењем природног гаса.
(3) На независност комбинованог оператера система
сходно се примјењују мјере из члана 24. ст. 2, 3. и 4. овог
закона.”.
Члан 19.
Послије члана 36. додаје се нова глава “IXа - РАЧУНОВОДСТВЕНО РАЗДВАЈАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ” и чл. 36a. и
36б, који гласе:
“Члан 36a.
(1) Енергетски субјекти за природни гас дужни су израдити, дати на ревизију и објавити финансијске извјештаје
у складу са законом којим се уређују рачуноводство и
ревизија и овим законом.
(2) Финансијски извјештаји обавезно садрже све податке о трансакцијама с повезаним енергетским субјектима.
(3) Енергетски субјекти, осим обавезе припреме и презентације финансијских извјештаја у складу са законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија, обавезни су да
податке из тих извјештаја учине доступним јавности у сједишту енергетског субјекта.
(4) Енергетски субјекти за природни гас дужни су у
својим пословним књигама, по правилима управљачког
рачуноводства, водити засебне рачуне за дјелатност транспорта природног гаса, дистрибуције природног гаса, складиштења природног гаса и да сачине одговарајуће интерне
билансе на годишњем нивоу за сваку дјелатност појединачно, а у циљу избјегавања дискриминације корисника
гасног система, међусобног покривања губитака, тржишних дјелатности и нарушавања тржишне конкуренције.
(5) Ревизор финансијског извјештаја треба да изврши,
осим ревизије у складу са законом којим се уређују рачуноводство и ревизија, и контролу поштовања начела избјегавања дискриминације корисника гасног система и међусобног покривања губитака регулисаних и тржишних дјелатности у сектору природног гаса.
(6) Енергетски субјекти за природни гас дужни су у
својим пословним књигама, по правилима управљачког
рачуноводства, одвојено водити податке који се односе на
дјелатност снабдијевања квалификованих купаца и дјелатност снабдијевања тарифних купаца.
(7) У оквиру правила управљачког рачуноводства,
енергетски субјекти за гас дужни су утврдити правила за
распоређивање имовине, обавеза, прихода, трошкова,
амортизације и других трошкова које се односе на дјелатности транспорта, дистрибуције и складиштења природног
гаса, те остале дјелатности у сектору природног гаса.
Члан 36б.
Енергетски субјект за природни гас дужан је омогућити Регулаторној комисији приступ пословним књигама,
што укључује право Регулаторне комисије да захтијева сва
потребна обавјештења, те достављање потребних података, непосредан увид у пословне књиге, књиговодствене
исправе, финансијске извјештаје и другу документацију
енергетског субјекта и предузимање других радњи потребних за обављање послова из надлежности Регулаторне
комисије.”.
Члан 20.
Члан 37. мијења се и гласи:
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“(1) Снабдјевач је дужан да набави потребне количине
природног гаса за купце који се снабдијевају по регулисаним условима.
(2) Снабдјевач је дужан да гарантује сигурност испоруке уговорених количина природног гаса, те закуп транспортних и дистрибутивних капацитета и приступ и коришћење система природног гаса тарифним купцима природног гаса.”.
Члан 21.
Члан 40. мијења се и гласи:
“(1) Цијене природног гаса за снабдијевање тарифних
купаца су регулисане и јавне.
(2) Сагласност на цијену природног гаса из става 1.
овог члана, на захтјев снабдјевача, даје Регулаторна комисија, у складу са тарифном методологијом у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом.
(3) У случају неусклађености захтјева снабдјевача
тарифних купаца за давање сагласности на цијене са
тарифном методологијом у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом, Регулаторна комисија може извршити неопходна усклађивања
и утврдити цијене из става 1. овога члана.
(4) Акт о одређивању цијене из става 2. овог члана
објављује се у ‘Службеном гласнику Републике Српске’.”.
Члан 22.
У члану 41. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Општим условима снабдијевања природним гасом
из става 1. овог члана утврђују се:
а) права и обавезе снабдјевача, права и обавезе купаца
природног гаса, квалитет природног гаса, начин мјерења,
очитања, обрачуна и наплате утрошених количина природног гаса,
б) посљедице у случајевима неуредног извршавања
или неизвршавања уговорних обавеза купца,
в) услови и начин под којима може бити обустављена и
ограничена испорука природног гаса купцу,
г) начин информисања купаца у случају обуставе и
ограничења у испоруци природног гаса,
д) услови и начин обрачуна и исплате штете проузроковане неоснованом обуставом испоруке, испоруке природног гаса смањеног квалитета или ограничењем испоруке,
ђ) у случају опште несташице природног гаса, услови,
начин, мјере и редослијед ограничења испоруке,
е) неовлашћена потрошња и
ж) закључивање уговора о снабдијевању природним
гасом.”.
Члан 23.
Члан 43. мијења се и гласи:
“(1) Оператер транспортног или дистрибутивног система или складишта дужан је да омогући приступ треће стране систему сваком лицу које захтијева приступ систему, на
принципу јавности и недискриминације и чувања пословне тајне корисника, а складу са техничким могућностима и
у зависности од степена оптерећености транспортне или
дистрибутивне мреже или складишта.
(2) Цијене приступа, коришћења и управљања система
су регулисане и јавне.
(3) Сагласност на цијене приступа и коришћења система из става 2. овог члана, на захтјев оператера транспортног или дистрибутивног система, односно оператера складишта или транспортера, даје Регулаторна комисија, у
складу са тарифном методологијом у систему транспорта,
дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним
гасом.
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(4) У случају неусклађености захтјева енергетског
субјекта из става 3. овог члана за давање сагласности на
цијене са тарифном методологијом у систему транспорта,
дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним
гасом, Регулаторна комисија може извршити неопходна
усклађивања и утврдити цијене из става 2. овога члана.
(5) Акт о одређивању цијене приступа и коришћења
система из става 3. овог члана објављује се у ‘Службеном
гласнику Републике Српске’.”.
Члан 24.
У члану 48. ст. 2. и 5. бришу се.
Ст. 3. и 4. мијењају се и гласе:
“(3) Сви купци природног гаса су квалификовани купци, осим купаца из категорије домаћинства, који су тарифни купци и природни гас купују према регулисаним цијенама.
(4) Тарифни купци природног гаса из става 3. овог члана стичу статус квалификованог купца почев од 1. јануара
2015. године.”.
Члан 25.
У члану 52. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Рјешење о одобрењу за извођење радова из става 1.
овог члана прибавља се у складу са одредбама закона
којим се уређује цјевоводни транспорт гасовитих и течних
угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника.”.
Став 3. брише се.
Члан 26.
У члану 54. у ставу 1. послије ријечи: “закона” додају
се ријечи: “и прописа донесених на основу њега”.
Став 2. мијења се и гласи:
“(2) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега обављају Републичка управа за инспекцијске послове и одговарајуће
инспекције у јединицама локалне самоуправе.”.
Члан 27.
Послије члана 54. додаје се нови члан 54а, који гласи:
“Члан 54а.
(1) Надлежни инспектор, поред овлашћења утврђених
прописом којим се уређује рад инспекција у Републици
Српској, има овлашћења и да:
а) наложи отклањање неправилности и недостатака у
вези са изградњом, техничком исправношћу, коришћењем,
одржавањем и мјерама заштите објеката и постројења из
сектора гаса,
б) забрани транспорт, односно дистрибуцију природног гаса ако утврди повреду овог закона и прописа донесених на основу њега, а утврђене неправилности и недостаци нису отклоњени у року који је одредио или ако утврди
да утврђене неправилности и недостаци представљају
непосредну опасност за сигурност живота и здравља људи,
животну средину и материјална добра и
в) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дјело или захтјев за покретање прекршајног поступка за учињени прекршај.
(2) Надлежни инспектор Републичке управе за инспекцијске послове врши и друге послове утврђене законом
или прописом донесеним на основу овог закона.”.
Члан 28.
Послије члана 59. додаје се нови члан 59а, који гласи:
“Члан 59а.
Министар надлежан за област енергетике ће, у року од
годину дана од дана ступања на снагу овог закона, донијети сљедеће подзаконске акте:
а) Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котловница,

48

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

б) Правилник о техничким нормативима за унутрашње
гасне инсталације,
в) Правилник о техничким нормативима за пројектовање и изградњу дистрибутивних гасовода од полиетилена
радног притиска до 10 бара,
г) Правилник о техничким нормативима за кућни гасни
прикључак за радни притисак до четири бара,
д) Правилник о техничким нормативима за безбједан
транспорт природног гаса магистралним гасоводима и
гасоводима за међународни транспорт,
ђ) Правилник о техничким нормативима за детекцију
експлозивних гасова и паре,
е) Правилник о станицама за пуњење возила на природни гас,
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ж) Правилник о полагању стручног испита из области
гасне технике,
з) Правилник о техничким условима и нормативима за
одоризацију природног гаса,
и) Правилник о утврђивању испуњености услова за
обављање дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском.”.
Члан 29.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1897/12
13. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

СА Д Р Ж А Ј

2571 Закон о буџетском систему Републике Српске . . .1

2576 Закон о измјенама Закона о републичкој
управи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

2572 Закон о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

2577 Закон о измјенама и допунама Закона
о водама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

2573 Закон о Националном парку “Козара” . . . . . . . . .31
2574 Закон о Националном парку “Сутјеска” . . . . . . . .33

2578 Закон о измјени Закона о занатскопредузетничкој дјелатности . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

2575 Закон о бази података резултата анализа
дезоксирибонуклеинске киселине . . . . . . . . . . . . .35

2579 Закон о измјенама и допунама Закона
о гасу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб.
Телефон/факс: (051) 456-350
E-mail: sgrs.stamparija@slglasnik.org

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ЈУ Службени гласник Републикe Српске, располаже модерно опремљеном штампаријом, у којој
штампамо властита издања и разнoврсне графичке производе, од којих издвајамо:
- Штампање вриједносних папира на специјалним заштићеним папирима и са могућношћу заштите
наношењем ХОЛОГРАМА, (једини у Републици Српској).
У оквиру ове групе послова радимо:
- За Министарство финансија мјенице, томболске листиће, сертификате, специјалне наљепнице,
- За Министарство управе и локалне самоуправе матичне књиге и изводе из матичних књига,
- За Бањалучки универзитет дипломе, индексе и друге обрасце са заштитом,
- За Ауто-мото савез Републике Српске радимо међународне возачке дозволе и обрасце са
холограмском заштитом.

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жирорачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-16210000010-81 код Volksbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одговорни
уредник Проко Драгосављевић. Уредник Вишња Бајић-Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс
(051) 456-331, 456-341 и 456-349, редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456346, http://www.slglasnik.org, e-mail: slglasnikrs@blic.net Рјешењем Министарства информација Републике Српске број 01-411/93 лист је
уписан у регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске Бања Лука.

