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zbjedno funkcionisawe sistema, planirani razvoj sistema, na na~in i u skladu sa odredbama ovog zakona.
(3) Djelatnosti iz stava 1. ovog ~lana obavqaju se na
na~elima: konkurencije, nediskriminacije, energetske
efikasnosti, za{tite `ivotne sredine, transparentnosti i ~uvawa poslovne tajne u~esnika na tr`i{tu
prirodnog gasa.

1329
Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m

UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O GASU

Progla{avam Zakon o gasu, koji je Narodna
skup{tina Republike Srpske usvojila na ^etrnaestoj
sjednici, odr`anoj 12. septembra 2007. godine - a Vije}e
naroda 21. septembra 2007. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o gasu nije ugro`en vitalni nacionalni
interes konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.
Broj: 01-020-1031/07
25. septembra 2007. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Republike,
Dr Milan Jeli}, s.r.

ZAKON
O GASU

I - OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
(1) Ovim zakonom ure|uju se na~in organizovawa,
regulacija i funkcionisawe sektora prirodnog gasa,
uslovi za uredno, kvalitetno i sigurno snabdijevawe
kupaca prirodnog gasa, na~in obavqawa djelatnosti
proizvodwe, transporta, distribucije, snabdijevawa i
skladi{tewa prirodnog gasa na teritoriji Republike
Srpske.
(2) Ciq ovog zakona je utvr|ivawe kriterijuma i procedura koje se primjewuju za davawe ovla{}ewa za
obavqawe djelatnosti iz sektora prirodnog gasa, obezbje|ewe zakonskog okvira preduze}ima za pru`awe
javnih usluga za nesmetano snabdijevawe potro{a~a
prirodnim gasom i nadzor nad obavqawem ovih djelatnosti.
(3) Odredbe ovog zakona primjewiva}e se na te~ni
naftni gas (TNG), na biogas i gas iz biomase ili druge
vrste gasova ukoliko se ti gasovi mogu tehni~ki i sigurno transportovati kroz mre`u prirodnog gasa.
^lan 2.
(1) U sektoru prirodnog gasa obavqaju se sqede}e djelatnosti: proizvodwa, transport, distribucija, skladi{tewe, snabdijevawe i trgovina prirodnim gasom.
(2) Djelatnosti iz stava 1. ovog ~lana obavqaju se
tako da se obezbijedi sigurno snabdijevawe kupaca, be-

^lan 3.
Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sqede}e
zna~ewe:
“energetski subjekt” - preduze}e koje obavqa djelatnosti iz oblasti prirodnog gasa je pravno lice koje je
upisano u registar za obavqawe i koje obavqa najmawe
jednu od djelatnosti: proizvodwe, transporta, distribucije, skladi{tewa, snabdijevawa i trgovine prirodnim
gasom i koje je odgovorno za komercijalno i tehni~ko
obavqawe ovih djelatnosti, u skladu sa ovim zakonom,
“transport gasa” - transport prirodnog gasa kroz
cjevovodnu mre`u pod visokim pritiskom, da bi se
isporu~io kupcima prirodnog gasa,
“operater transportnog sistema” - pravno lice koje
obavqa funkciju upravqawa transportnom mre`om, koje
je odgovorno za rad, odr`avawe i razvoj transportne
mre`e i eventualnih wenih interkonekcija sa drugim
mre`ama i za osigurawe dugoro~ne sposobnosti mre`e da
odgovori potrebama za transportom gasa,
“distribucija gasa” - transport prirodnog gasa kroz
lokalne ili regionalne cjevovodne mre`e radi isporuke
kupcima, ali ne ukqu~uje snabdijevawe,
“operater distributivnog sistema” - pravno lice koje
obavqa funkciju upravqawa distributivnom mre`om,
koje je odgovorno za rad, odr`avawe i razvoj transportne
mre`e i eventualnih wenih interkonekcija sa drugim
mre`ama, i za osigurawe dugoro~ne sposobnosti mre`e
da odgovori potrebama za distribucijom gasa,
“snabdijevawe” - prodaja i kupovina radi daqe prodaje prirodnog gasa tarifnim kupcima po regulisanim
uslovima, ukqu~uju}i i prodaju i kupovinu radi daqe
prodaje prirodnog gasa kvalifikovanim kupcima,
“snabdjeva~” - energetski subjekt koji obavqa djelatnost snabdijevawa,
“trgovina” - kupovina radi daqe prodaje i prodaja
prirodnog gasa na slobodnom tr`i{tu energetskim subjektima i kvalifikovanim kupcima,
“trgovac” - pravno lice koje obavqa djelatnost
trgovine,
“skladi{tewe prirodnog gasa” - ~uvawe prirodnog
gasa u skladi{tu za prirodni gas i po nalogu energetskog
subjekta ili kvalifikovanog kupca prirodnog gasa,
“skladi{te” - postrojewe koje se koristi za skladi{tewe prirodnog gasa, iskqu~uju}i dio koji se
koristi iskqu~ivo za operatere transportnih ili distributivnih mre`a za izvr{avawe wihove funkcije,
“operater skladi{ta” - pravno lice koje obavqa
funkciju upravqawa i koje je odgovorno za rad skladi{ta,
“mre`a” - bilo koji transportni ili distributivni
sistem gasovoda, prate}ih objekata, telekomunikacioni
i informacioni sistem i druga infrastruktura
neophodna za obavqawe djelatnosti transporta ili distribucije prirodnog gasa,
“sistem” - bilo koja transportna ili distributivna
mre`a, ili skladi{te, ~iji je vlasnik i / ili kojim
upravqa energetski subjekt u skladu sa ovim zakonom,
ukqu~uju}i postrojewa za snabdijevawe pomo}nim
uslugama,
“pomo}ne usluge” - sve usluge koje su neophodne za
pristup mre`i i skladi{tu i usluge neophodne za rad
sistema, ukqu~uju}i postrojewa za balansirawe,
optere}ewe i mije{awe, ali iskqu~uju}i postrojewa koja
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su rezervisana iskqu~ivo za operatere transportnih
mre`a koji obavqaju svoje funkcije,
“interkonektor” - transportni gasovod koji se
ukr{ta ili prelazi preko granice izme|u dr`ava sa
iskqu~ivom namjenom da pove`e nacionalne transportne mre`e ovih dr`ava,
“direktni gasovod” - gasovod kvalifikovanog kupca
prirodnog gasa, koji je prikqu~en na mre`u, nema ulogu
mre`e koju koriste tre}a lica i shodno svojoj prirodi
nije predmet nadle`nosti Regulatorne komisije, ali u
slu~aju prikqu~ewa tre}eg lica mijewa svoju pravnu
prirodu i postaje mre`a,
“integrisani energetski subjekt” - vertikalno ili
horizontalno integrisan energetski subjekt,
“vertikalno integrisan energetski subjekt” - energetski subjekt koji se bavi prirodnim gasom ili povezana
preduze}a (grupa) koja obavqaju najmawe jednu od djelatnosti transporta, distribucije, skladi{tewa i djelatnost snabdijevawa i / ili trgovine,
“horizontalno integrisan energetski subjekt” - energetski subjekt koji obavqa najmawe jednu djelatnost
proizvodwe, transporta, distribucije, skladi{tewa,
snabdijevawa i trgovine prirodnim gasom i neku
aktivnost koja nije u vezi sa sektorom gasa,
“kupac” - pravno ili fizi~ko lice koje kupuje
prirodni gas za svoje potrebe,
“kvalifikovani kupac” - kupac prirodnog gasa, koji
ima pravo da bira od koga }e kupiti prirodni gas,
“tarifni kupac” - kupac prirodnog gasa koji kupuje
prirodni gas od snabdjeva~a pod regulisanim uslovima,
“sigurno snabdijevawe” - snabdijevawe prirodnim
gasom tako da se obezbijede neophodne koli~ine
prirodnog gasa i tehni~ki uslovi funkcionisawa sistema,
“nova infrastruktura” - zna~i sistem koji nije
zavr{en do stupawa na snagu ovog zakona,
“vozi ili plati” ugovori - ugovorna klauzula kojom
kupac prihvata da }e zakupqeni transport ili tranzitni kapacitet pla}ati bez obzira na transportovane
koli~ine gasa.
II - REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU
REPUBLIKE SRPSKE
^lan 4.
(1) Regulaciju djelatnosti u sektoru prirodnog gasa
na teritoriji Republike Srpske vr{i Regulatorna
komisija za energetiku Republike Srpske (u daqem tekstu: Regulatorna komisija).
(2) Regulatorna komisija iz stava 1. ovog ~lana ima
sqede}e nadle`nosti:
a) utvr|uje metodologije za obra~unavawe tro{kova
proizvodwe, transporta, distribucije, skladi{tewa i
snabdijevawa prirodnim gasom,
b) utvr|uje metodologiju za obra~unavawe tro{kova
prikqu~ewa na mre`u,
v) donosi tarifni sistem za obra~unavawe cijene za
pristup i kori{}ewe sistema za proizvodwu, transport,
distribuciju i skladi{tewe prirodnog gasa i tarifni
sistem za obra~un cijene prirodnog gasa za snabdijevawe
tarifnih kupaca,
g) utvr|uje kriterijume i propisuje uslove za dobijawe, izmjenu i oduzimawe dozvole za obavqawe djelatnosti, rje{ava u postupku za dobijawe, dobijawe, izmjenu
i oduzimawe dozvole za obavqawe energetskih djelatnosti i vodi registar izdatih i privremeno ili trajno
oduzetih dozvola za obavqawe djelatnosti u sektoru
prirodnog gasa,
d) rje{ava u drugom stepenu po `albi na rje{ewe
operatera transportnog ili distributivnog sistema u
postupku davawa odobrewa za pristup i kori{}ewe
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transportne ili distributivne mre`e ili skladi{ta,
kao i u postupku davawa odobrewa za prikqu~ewe na
transportnu ili distributivnu mre`u,
|) utvr|uje minimalnu godi{wu potro{wu
prirodnog gasa kojom se sti~e status kvalifikovanog
kupca, utvr|uje status kvalifikovanog kupca prirodnog
gasa i vodi registar kvalifikovanih kupaca prirodnog
gasa,
e) daje saglasnost na pravila rada operatera sistema
i na op{te uslove snabdijevawa prirodnim gasom,
`) daje saglasnost energetskim subjektima na cijene
usluga i cijene snabdijevawa prirodnim gasom, u skladu
sa ovim zakonom,
z) obavqa i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.
^lan 5.
Pored poslova iz ~lana 4. ovog zakona, Regulatorna
komisija nadle`na je i za:
a) usmjeravawe razvoja tr`i{ta prirodnog gasa na
principu nediskriminacije, konkurencije, javnosti i
~uvawa poslovne tajne u~esnika na tr`i{tu prirodnog
gasa,
b) regulaciju djelatnosti u sektoru prirodnog gasa za
za{titu kupaca prirodnog gasa,
v) pra}ewe obavqawa djelatnosti i me|usobnog
razdvajawa djelatnosti u sektoru prirodnog gasa,
g) pra}ewe primjene tarifnih sistema i metodologija za pristup i kori{}ewe mre`a u sektoru prirodnog
gasa,
d) nadzor nad primjenom pravila rada operatera sistema, posebno u pogledu pristupa i kori{}ewa sistema
i rje{avawa pitawa zagu{ewa sistema,
|) nadzor nad obavqawem djelatnosti u sektoru
prirodnog gasa u skladu sa ovim zakonom i na~elima
utvr|enim u ovom zakonu; davawe saglasnosti na akta
kojima se u okviru integrisanog subjekta ure|uju: pravila o odvojenom vo|ewu ra~unovodstva izme|u djelatnosti
unutar integrisanog energetskog subjekta u sektoru
prirodnog gasa i pravila na osnovu kojih se ostvaruje
funkcionalna nezavisnost operatera transportnog,
odnosno distributivnog subjekta u pogledu upravqawa
transportnom, odnosno distributivnom mre`om,
e) prikupqawe i obradu podataka o energetskim subjektima u vezi sa obavqawem djelatnosti u sektoru
prirodnog gasa i objavqivawe relevantnih podataka o
tr`i{tu prirodnog gasa.
^lan 6.
(1) Regulatorna komisija ovla{}ena je da od energetskih subjekata tra`i podatke, izvje{taje i druge dokumente koji su neophodni za obavqawe poslova
Regulatorne komisije.
(2) Energetski subjekti obavezni su da na zahtjev
Regulatorne komisije dostave podatke, izvje{taje i
ostale dokumente potrebne za obavqawe poslova iz wene
nadle`nosti.
(3) Regulatorna komisija du`na je da u skladu sa
zakonom i drugim propisima ~uva tajnost komercijalnih
i drugih povjerqivih poslovnih podataka koji su joj
dostavqeni.
^lan 7.
(1) Regulatorna komisija prilikom dono{ewa odluka
na zahtjev energetskog subjekta ili kupca postupa u
skladu sa zakonom kojim se ure|uje upravni postupak,
ukoliko ovim zakonom nije ne{to drugo utvr|eno.
(2) Odluke, saglasnosti i druga akta donesena na zahtjev energetskog subjekta ili kupca Regulatorna
komisija donosi u formi rje{ewa.
(3) Rje{ewa koja donosi Regulatorna komisija su
kona~na i protiv wih se mo`e pokrenuti upravni spor.
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III - DOZVOLA
^lan 8.
(1) Dozvola je ovla{}ewe za obavqawe djelatnosti (u
daqem tekstu: dozvola) u sektoru prirodnog gasa.
(2) Energetski subjekt mo`e po~eti da obavqa energetske djelatnosti na osnovu dozvole za obavqawe djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, koju u formi rje{ewa
izdaje Regulatorna komisija.
(3) Dozvola obavezno sadr`i:
a) naziv energetskog subjekta,
b) djelatnost u sektoru prirodnog gasa za koju je podnio zahtjev za izdavawe dozvole,
v) spisak objekata i podatke o kapacitetu objekata za
obavqawe djelatnosti za koju je podnio zahtjev za
izdavawe dozvole,
g) podatke o podru~ju na kome }e se obavqati djelatnost za koju je podnio zahtjev za izdavawe dozvole,
d) period obavqawa djelatnosti za koju je podnio
zahtjev za izdavawe dozvole.
(4) Dozvola se izdaje u formi rje{ewa u roku od 60
dana nakon podno{ewa potpunog zahtjeva za izdavawe
dozvole.
(5) Rje{ewe Regulatorne komisije iz stava 2. ovog
~lana je kona~no i protiv ovog rje{ewa mo`e se pokrenuti upravni spor.
^lan 9.
(1) Dozvola se izdaje na zahtjev energetskog subjekta za
svaku djelatnost u sektoru prirodnog gasa posebno.
(2) Dozvola se izdaje za period od pet godina.
(3) Rok trajawa dozvole mo`e se produ`iti za isti
period na zahtjev energetskog subjekta.
(4) Zahtjev za produ`ewe dozvole podnosi se
Regulatornoj komisiji najkasnije 60 dana prije isteka
roka na koji je dozvola izdata.
(5) Za izdavawe dozvole pla}a se godi{wa naknada
~iju visinu odre|uje Regulatorna komisija u skladu sa
utvr|enim kriterijumima i mjerilima koje ona donosi.
^lan 10.
(1) Dozvola se mo`e privremeno oduzeti ako energetski subjekt prestane da ispuwava jedan ili vi{e uslova
propisanih za izdavawe dozvole ili ne obavqa djelatnost u skladu sa odredbama ovog zakona ili drugih
propisa.
(2) O privremenom oduzimawu dozvole iz stava 1.
ovog ~lana Regulatorna komisija donosi rje{ewe u kome
odre|uje rok za otklawawe nedostataka zbog kojih se
privremeno oduzima dozvola, a koji ne mo`e biti du`i
od 30 dana nakon uru~ewa rje{ewa.
^lan 11.
(1) Rje{ewe o privremenom oduzimawu dozvole zbog
neobavqawa djelatnosti u skladu sa odredbama ovog
zakona ili drugih propisa, mo`e se donijeti i na prijedlog nadle`nog inspektora.
(2) Regulatorna komisija }e energetskom subjektu
trajno oduzeti dozvolu za obavqawe djelatnosti, ako
energetski subjekt, u roku koji je odre|en rje{ewem o
privremenom oduzimawu dozvole iz ~lana 10. stav 2. ovog
zakona, ne otkloni nedostatke zbog kojih mu je dozvola
privremeno oduzeta.
^lan 12.
Izuzetno od ~lana 11. ovog zakona, a radi za{tite
javnog interesa, Regulatorna komisija mo`e nakon pribavqawa mi{qewa ministarstva nadle`nog za oblast
energetike i mi{qewa nadle`ne inspekcije rje{ewem
odobriti energetskom subjektu da nastavi obavqawe djelatnosti do obezbje|ivawa uslova za otklawawe {tetnih
posqedica prestanka rada energetskog subjekta, ali ne
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du`e od dvostrukog trajawa roka odre|enog u ~lanu 10.
stav 2. ovog zakona.
^lan 13.
(1) Ako bi prestankom obavqawa jedne od djelatnosti
u sektoru prirodnog gasa energetski subjekt kome je trajno oduzeta dozvola mogao da ugrozi redovno i sigurno
snabdijevawe prirodnim gasom, `ivot i zdravqe qudi
ili prouzrokuje te{ke poreme}aje u privredi, Vlada
Republike Srpske (u daqem tekstu: Vlada), radi za{tite
javnog interesa, na prijedlog ministarstva nadle`nog za
oblast energetike, mo`e posebnom odlukom odrediti da
drugi energetski subjekt koji ima dozvolu za obavqawe
iste djelatnosti kao energetski subjekt kome je trajno
oduzeta dozvola, obavqa tu djelatnost.
(2) U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, aktom Vlade
utvr|uju se prava i obaveze energetskog subjekta koji je
odre|en za obavqawe energetske djelatnosti na
odre|enom podru~ju, vrijeme u kojem }e obavqati djelatnosti, kao i prava vlasnika objekta koji je slu`io za
obavqawe djelatnosti energetskog subjekta kome je
dozvola oduzeta, ako postoji potreba za kori{}ewem
istog objekta za obavqawe energetske djelatnosti, u
skladu sa rje{ewem Regulatorne komisije.
^lan 14.
Regulatorna komisija propisuje bli`e uslove za
izdavawe dozvole, postupak izdavawa i izmjene dozvole,
postupak privremenog ili trajnog oduzimawa dozvole i
sadr`aj registra o izdatim i privremeno ili trajno
oduzetim dozvolama.
^lan 15.
(1) Stru~na osposobqenost za obavqawe poslova na
odr`avawu objekata za transport i distribuciju
prirodnog gasa, kao i poslova rukovalaca u tim objektima, provjerava se polagawem stru~nog ispita.
(2) Uslove, program i na~in polagawa ispita iz stava
1. ovog ~lana propisuje ministar nadle`an za oblast
energetike.
IV - IZGRADWA NOVIH OBJEKATA
^lan 16.
Novi objekti za obavqawe djelatnosti u sektoru
prirodnog gasa grade se u skladu sa propisima o izgradwi objekata u Republici Srpskoj, a pravo na wihovu
izgradwu sti~e se u skladu sa Zakonom o koncesijama
Republike Srpske.
^lan 17.
U slu~aju izgradwe nove infrastrukture, kao {to su
interkonektivni vodovi, skladi{ta i drugi objekti za
obavqawe djelatnosti u sektoru prirodnog gasa ili
zna~ajnog pove}awa kapaciteta postoje}ih objekata, na
zahtjev investitora, Regulatorna komisija mo`e ovakvu
infrastrukturu izuzeti iz pravila o regulisanom pristupu tre}e strane i regulisanim cijenama za pristup i
kori{}ewe ove infrastrukture, pod uslovima da:
a) nova infrastruktura pove}ava konkurentnost u
snabdijevawu prirodnim gasom i poboq{ava bezbjednost
isporuka,
b) je nivo rizika koji prati investiciju takav da ne}e
biti investicije ukoliko izuze}e nije odobreno,
v) je vlasnik infrastrukture fizi~ko ili pravno
lice koje nije povezano, odnosno koje je odvojeno od
operatera sistema u ~ijem sistemu }e ta infrastruktura
biti sagra|ena,
g) tro{kove izgradwe ovakvog objekta snose wegovi
korisnici,
d) izuze}e nema {tetan uticaj na konkurenciju ili
efikasno funkcionisawe tr`i{ta prirodnog gasa ili
na efikasno funkcionisawe sistema sa kojim je ova
infrastruktura povezana.
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V - DJELATNOSTI U SEKTORU PRIRODNOG GASA
^lan 18.
(1) Djelatnosti u sektoru prirodnog gasa iz ~lana 2.
stav 1. ovog zakona smatraju se regulisanim djelatnostima i predstavqaju djelatnosti od op{teg interesa.
(2) Regulaciju djelatnosti iz stava 1. ovog ~lana vr{i
Regulatorna komisija u skladu sa odredbama ovog zakona.
(3) Operateri transportnog i distributivnog sistema i skladi{ta du`ni su da jednom godi{we, i to
najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu, podnesu
izvje{taj Regulatornoj komisiji o na~inu na koji su
obezbijedili nediskriminaciju korisnika sistema kojima upravqaju.
^lan 19.
Trgovina prirodnim gasom je djelatnost koja se
obavqa na tr`i{nim principima otvorenog i slobodnog tr`i{ta prirodnog gasa u Republici Srpskoj.
VI - TRANSPORT I UPRAVQAWE
TRANSPORTNIM SISTEMOM
^lan 20.
(1) Transport prirodnog gasa i upravqawe transportnim sistemom obavqa se kao djelatnost od op{teg
interesa.
(2) Mre`a za transport prirodnog gasa je mre`a
gasovoda radnog pritiska ve}eg od 16 bara.
(3) Sastavni dio transportne mre`e mo`e biti i dio
mre`e u kojoj je radni pritisak prirodnog gasa izme|u
{est i 16 bara.
(4) U slu~aju nesporazuma u pogledu da li je mre`a
radnog pritiska izme|u {est i 16 bara, koja pripada vertikalno integrisanom energetskom subjektu, dio transportne mre`e, odluku donosi Regulatorna komisija.
^lan 21.
(1) Transportnom mre`om za prirodni gas upravqa
operater transportnog sistema.
(2) Operater transportnog sistema odgovoran je za:
a) upravqawe, odr`avawe i razvijawe transportnih
sistema na ekonomskim uslovima i u skladu sa propisima i standardima,
b) obezbje|ivawe sigurnog, pouzdanog i efikasnog
transporta prirodnog gasa, uz primjenu principa
za{tite `ivotne sredine,
v) obezbje|ivawe pristupa i kori{}ewa transportne
mre`e svim tre}im licima pod jednakim i javno
objavqenim uslovima, na principu nediskriminacije i
~uvawa poslovne tajne korisnika sistema,
g) obezbje|ivawe dostupnosti podataka transportnih
sistema u sektoru prirodnog gasa da bi se obezbijedilo
efikasno i bezbjedno funkcionisawe me|usobno
povezanih sistema,
d) pru`awe informacija koje su potrebne za efikasan
pristup sistemu korisnicima transportnog sistema.
^lan 22.
(1) Operater transportnog sistema du`an je da uz
saglasnost Regulatorne komisije donese pravila rada
transportne mre`e za prirodni gas, koja sadr`e
naro~ito: pravila o pristupu i kori{}ewu transportne
mre`e za prirodni gas; pravila o prikqu~ewu na transportnu mre`u za prirodni gas; na~in rje{avawa sporova u pogledu zagu{ewa transportnih kapaciteta; postupke u slu~ajevima redovnog i vanrednog odr`avawa mre`e;
uslove obustavqawa, ograni~ewa i prekida isporuke
prirodnog gasa u slu~aju havarija; na~in pru`awa
pomo}nih usluga, neurednog izvr{avawa ili
neizvr{avawa
ugovornih
obaveza
od
kupca;
funkcionalne zahtjeve i klasu ta~nosti mjernih ure|aja
i na~in mjerewa prirodnog gasa.
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(2) Pravila rada transportne mre`e iz stava 1. ovog
~lana primjewuju se na osnovu javno i unaprijed
objavqenih tarifa za pristup i kori{}ewe transportne
mre`e i na principu nediskriminacije, jednakog
polo`aja korisnika transportne mre`e i ~uvawa
poslovne tajne korisnika transportne mre`e.
(3) Pravila rada transportne mre`e iz stava 1. ovog
~lana objavquju se u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske”.
^lan 23.
Operater transportnog sistema, uz saglasnost Vlade,
a na prijedlog ministarstva nadle`nog za oblast energetike, donosi plan razvoja za izgradwu i rekonstrukciju transportne mre`e u skladu sa Strategijom energetskog razvoja Republike Srpske i prostorno-planskim
dokumentima iz oblasti ure|ewa prostora.
^lan 24.
(1) U slu~aju kada je transport prirodnog gasa djelatnost integrisanog energetskog subjekta, operater transportnog sistema du`an je da ra~unovodstveno razdvoji
djelatnost transporta prirodnog gasa od ostalih djelatnosti i ne smije da ostvaruje me|usobno subvencionisawe
djelatnosti koje se obavqaju u okviru ovakvog energetskog subjekta.
(2) U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, operater transportnog sistema mora biti funkcionalno nazavisan u
pogledu svakodnevnog obavqawa upravqawa transportnim sistemima od svih drugih djelatnosti koje obavqa
integrisani energetski subjekt.
^lan 25.
Operater transportnog sistema du`an je da prirodni
gas koji koristi za izvr{avawe svojih funkcija kupuje na
osnovu nediskriminatorskih i tr`i{nih procedura.
^lan 26.
(1) Operater transportnog sistema du`an je da ~uva
tajnost komercijalnih informacija koje predstavqaju
poslovnu tajnu korisnika transportne mre`e, a koje
dobije ili u koje izvr{i uvid prilikom obavqawa svoje
djelatnosti.
(2) Operater transportnog sistema je du`an da
sprije~i da informacije o wegovom poslovawu, koje mogu
da pru`e komercijalne pogodnosti korisnicima mre`e,
budu saop{tavane na diskriminatorski na~in.
(3) Operater transportnog sistema ne smije da u vezi
sa trgovinom ili snabdijevawem prirodnim gasom, koji
se obavqaju u okviru vertikalno integrisanog energetskog subjekta, zloupotrijebi komercijalne informacije
dobijene od tre}ih strana u pogledu obezbje|ivawa pristupa i kori{}ewa transportne mre`e.
VII - SKLADI[TEWE PRIRODNOG GASA
^lan 27.
(1) Operater skladi{ta prirodnog gasa du`an je da se
pridr`ava tehni~kih propisa i standarda koji reguli{u
bezbjednost skladi{tewa, kao i funkcionisawe i
odr`avawe skladi{ta prirodnog gasa.
(2) Operater skladi{ta du`an je da obezbijedi pristup skladi{tu na principu regulisanog pristupa tre}e
strane u skladu sa ovim zakonom.
^lan 28.
(1) Operater skladi{ta sistema du`an je da uz saglasnost Regulatorne komisije donese pravila rada skladi{ta, koja su u skladu sa ~lanom 27. stav 1. ovog zakona
i koja sadr`e: tehni~ka pravila o pristupu i kori{}ewu
transportne mre`e za prirodni gas, na~in rje{avawa
sporova u pogledu zagu{ewa skladi{nih kapaciteta,
funkcionalne zahtjeve i klasu ta~nosti mjernih ure|aja
i na~in mjerewa prirodnog gasa.
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(2) Pravila rada skladi{ta iz stava 1. ovog ~lana
objavquju se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
VIII - DISTRIBUCIJA I UPRAVQAWE
DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM
^lan 29.
(1) Mre`a za distribuciju prirodnog gasa je mre`a
gasovoda, radnog pritiska maweg od {est bara.
(2) Sastavni dio distributivne mre`e mo`e biti i
dio mre`e u kojoj je radni pritisak prirodnog gasa
izme|u {est i 16 bara.
(3) U slu~aju nesporazuma u pogledu da li je mre`a
radnog pritiska izme|u {est i 16 bara, koja pripada vertikalno integrisanom energetskom subjektu, dio distributivne mre`e, odluku donosi Regulatorna komisija.
^lan 30.
(1) Distributivnom mre`om za prirodni gas upravqa
operater distributivnog sistema na podru~ju na kome
obavqa djelatnost.
(2) Operater distributivnog sistema odgovoran je za:
a) tehni~ko funkcionisawe, upravqawe, odr`avawe
i razvijawe distributivne mre`e na ekonomskim uslovima i u skladu sa propisima i standardima,
b) obezbje|ewe sigurne, pouzdane i efikasne distribucije prirodnog gasa, uz primjenu principa
za{tite `ivotne sredine,
v) obezbje|ewe pristupa i kori{}ewa distributivne
mre`e tre}im licima pod jednakim i javno objavqenim
uslovima, na pricipu nediskriminacije i ~uvawa
poslovne tajne korisnika sistema,
g) obezbje|ewe dostupnosti podataka operaterima
sistema u sektoru prirodnog gasa da bi se obezbijedilo
efikasno i bezbjedno funkcionisawe me|usobno
povezanih sistema,
d) pru`awe informacija korisnicima distributivnog sistema.
^lan 31.
(1) Operater distributivnog sistema du`an je da uz
saglasnost Regulatorne komisije donese pravila rada
distributivne mre`e za prirodni gas, koja sadr`e
naro~ito: pravila o pristupu i kori{}ewu distributivne mre`e za prirodni gas; pravila o prikqu~ewu na
distributivnu mre`u za prirodni gas; na~in rje{avawa
sporova u pogledu zagu{ewa distributivnih kapaciteta;
na~in postupawa u slu~ajevima redovnog i vanrednog
odr`avawa mre`e; uslove obustave, ograni~ewa i prekida isporuke prirodnog gasa u slu~aju havarija; na~in
pru`awa pomo}nih usluga, neurednog izvr{avawa ili
neizvr{avawa ugovornih obaveza kupca; funkcionalne
zahtjeve i klasu ta~nosti mjernih ure|aja i na~in mjerewa prirodnog gasa.
(2) Pravila rada distributivne mre`e iz stava 1.
ovog ~lana primjewuju se na osnovu javno i unaprijed
objavqenih tarifa za pristup i kori{}ewe distributivne mre`e, na principu nediskriminacije, jednakog
polo`aja korisnika distributivne mre`e i ~uvawu
poslovne tajne korisnika distributivne mre`e.
(3) Pravila rada distributivne mre`e iz stava 1.
ovog ~lana objavquju se u “Slu`benom glasniku
Republike Srpske”.
^lan 32.
Operater distributivnog sistema, uz saglasnost
Vlade, a na prijedlog ministarstva nadle`nog za oblast
energetike, donosi plan razvoja za izgradwu i rekonstrukciju distributivne mre`e u skladu sa Strategijom
energetskog razvoja Republike Srpske i prostorno-planskim dokumentima iz oblasti ure|ewa prostora.
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^lan 33.
(1) U slu~aju kada je distribucija prirodnog gasa djelatnost integrisanog energetskog subjekta, operater distributivnog sistema du`an je da ra~unovodstveno
razdvoji djelatnost distribucije prirodnog gasa od
ostalih djelatnosti i ne smije da ostvaruje me|usobno
subvencionisawe djelatnosti koje se obavqaju u okviru
ovakvog energetskog subjekta.
(2) U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, operater distributivnog sistema mora biti funkcionalno nezavisan u pogledu svakodnevnog obavqawa upravqawa distributivnim sistemom od svih drugih djelatnosti koje
obavqa vertikalno integrisani energetski subjekt.
^lan 34.
Operater distributivnog sistema du`an je da
prirodni gas koji koristi za izvr{avawe svojih funkcija kupuje u skladu sa transparentnim, nediskriminatorskim i tr`i{nim procedurama.
^lan 35.
(1) Operater distributivnog sistema du`an je da ~uva
tajnost komercijalnih informacija koje predstavqaju
poslovnu tajnu korisnika distributivne mre`e, a koje
dobije ili u koje izvr{i uvid prilikom obavqawa svoje
djelatnosti.
(2) Operater distributivnog sistema je du`an da
sprije~i da informacije o wegovom poslovawu, koje mogu
da pru`e komercijalne pogodnosti korisnicima mre`e,
budu saop{tavane na diskriminatorski na~in.
(3) Operater distributivnog sistema ne smije u vezi
sa trgovinom ili snabdijevawem prirodnim gasom, koje
se obavqaju u okviru vertikalno integrisanog energetskog subjekta, da zloupotrijebi komercijalne informacije dobijene od tre}ih strana u pogledu obezbje|ivawa
pristupa i kori{}ewa distributivne mre`e.
IX - KOMBINOVANI OPERATER
^lan 36.
(1) Upravqawe transportnim, distributivnim i
skladi{nim sistemom za prirodni gas mo`e obavqati
jedan operater kao kombinovani operater sistema.
(2) U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, energetski subjekt
du`an je da se prilikom obavqawa djelatnosti
upravqawa
transportnim,
distributivnim
i
skladi{nim sistemom pona{a u skladu sa odredbama
ovog zakona koje se odnose na operatera transportnog i
distributivnog sistema.
X - SNABDIJEVAWE PRIRODNIM GASOM
^lan 37.
(1) Snabdjeva~ je du`an da nabavi potrebne koli~ine
prirodnog gasa za snabdijevawe tarifnih kupaca na
podru~ju koje snabdijeva prirodnim gasom, odnosno
drugih lica koja su prihvatila regulisane uslove snabdijevawa prirodnim gasom.
(2) Snabdjeva~ je du`an da garantuje sigurnost
isporuke ugovorenih koli~ina prirodnog gasa, zakup
transportnih i distributivnih kapaciteta i pristup i
kori{}ewe mre`a prirodnog gasa drugom snabdjeva~u i
tarifnom kupcu prirodnog gasa, odnosno drugom licu
koje je prihvatilo regulisane uslove snabdijevawa
prirodnim gasom.
^lan 38.
U slu~aju kada je snabdijevawe prirodnim gasom djelatnost integrisanog energetskog subjekta, snabdjeva~ je
du`an da ra~unovodstveno razdvoji djelatnost snabdijevawa prirodnim gasom i ne smije da ostvaruje me|usobno
subvencionisawe djelatnosti koje se obavqaju u okviru
ovakvog energetskog subjekta.
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^lan 39.
(1) Snabdjeva~ je du`an da ~uva tajnost komercijalnih informacija koje predstavqaju poslovnu tajnu
kupaca, a koje dobije ili u koje izvr{i uvid prilikom
obavqawa svoje djelatnosti.
(2) Snabdjeva~ je du`an da sprije~i da informacije o
wegovom poslovawu, koje mogu da pru`e komercijalne
pogodnosti korisnicima mre`e, budu saop{tavane na
diskriminatorski na~in.
(3) Snabdjeva~ ne smije da u vezi sa transportom ili
distribucijom prirodnog gasa, koji se obavqaju u okviru
vertikalno
integrisanog
energetskog
subjekta,
zloupotrijebi komercijalne informacije dobijene od
tre}ih strana u pogledu obezbje|ivawa obavqawa djelatnosti koju obavqa.
^lan 40.
(1) Cijene prirodnog gasa za snabdijevawe kupaca
prirodnim gasom su regulisane i javne.
(2) Cijene prirodnog gasa iz stava 1. ovog ~lana
utvr|uje snabdjeva~ na osnovu metodologije i tarifnog
sistema Regulatorne komisije.
(3) Nakon pribavqene saglasnosti Regulatorne
komisije, akt o utvr|ivawu cijena iz stava 1. ovog
~lana objavquje se u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske”.
^lan 41.
(1) Snabdjeva~, uz pribavqenu saglasnost
Regulatorne komisije, donosi akt kojim utvr|uje op{te
uslove snabdijevawa prirodnim gasom.
(2) Op{tim uslovima snabdijevawa prirodnim gasom
iz stava 1. ovog ~lana utvr|uju se: na~in snabdijevawa
kupaca prirodnim gasom; prava i obaveze snabdjeva~a i
kupaca prirodnog gasa, postupci u slu~ajevima
neurednog izvr{avawa ili neizvr{avawa ugovornih
obaveza kupca.
(3) Op{ti uslovi snabdijevawa iz stava 1. ovog ~lana
objavquju se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
XI - OBEZBJE\EWE SIGURNOSTI
SNABDIJEVAWA I ISPORUKE
^lan 42.
(1) Vlada na prijedlog ministarstva nadle`nog za
oblast energetike posebnim propisom ure|uje pravila
kojima se obezbje|uje sigurnost snabdijevawa i isporuke
prirodnog gasa.
(2) Propisom iz stava 1. ovog ~lana bli`e se propisuju: mjere koje se preduzimaju u slu~aju da je ugro`ena sigurnost isporuke prirodnog gasa kupcima usqed
poreme}aja na tr`i{tu prirodnog gasa; obaveze
snabdijevawa i isporuke prirodnog gasa posebnih kategorija kupaca (bolnice, obdani{ta, {kole i dr.);
prioritetu u snabdijevawu i isporuci prirodnog gasa u
slu~aju prekida ili obustava u snabdijevawu i isporuci
prirodnog gasa; kao i na~in sno{ewa {tetnih posqedica prouzrokovanih energetskim subjektima usqed mjera
koje preduzimaju shodno ovom propisu.
XII - PRISTUP I PRIKQU^EWE NA MRE@U
^lan 43.
(1) Operater transportnog ili distributivnog sistema ili skladi{ta du`an je da omogu}i pristup tre}e
strane sistemu svakom licu koje zahtijeva pristup sistemu, na principu javnosti i nediskriminacije i ~uvawa
poslovne tajne korisnika, a u skladu sa tehni~kim
mogu}nostima i u zavisnosti od stepena optere}enosti
transportne ili distributivne mre`e ili skladi{ta.
(2) Cijene pristupa i kori{}ewa sistema su regulisane i javne.
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(3) Cijene pristupa i kori{}ewa sistema iz stava 2.
ovog ~lana utvr|uje operater transportnog ili distributivnog sistema ili skladi{ta na osnovu metodologije
i tarifnog sistema Regulatorne komisije.
(4) Nakon pribavqene saglasnosti Regulatorne
komisije, akt o utvr|ivawu cijene pristupa i kori{}ewa
mre`e iz stava 2. ovog ~lana objavquje se u “Slu`benom
glasniku Republike Srpske”.
^lan 44.
(1) Operater transportnog ili distributivnog sistema ili skladi{ta mo`e odbiti pristup tre}e strane
transportnoj ili distributivnoj mre`i ili skladi{tu
samo ukoliko nema tehni~kih mogu}nosti zbog nedostaju}ih kapaciteta, zbog pogonskih smetwi ili zbog
ugro`ene sigurnosti funkcionisawa sistema.
(2) Podaci o nivou optere}ewa transportnog ili
distributivnog sistema ili popuwenosti kapaciteta
skladi{ta su javni.
^lan 45.
(1) O odbijawu pristupa sistemu operater sistema
donosi rje{ewe najkasnije u roku od 15 dana od dana
podno{ewa zahtjeva za pristup sistemu.
(2) Protiv rje{ewa iz stava 1. ovog ~lana nezadovoqna strana mo`e izjaviti prigovor Regulatornoj komisiji, u roku od osam dana od dana dostavqawa rje{ewa
operatera sistema.
^lan 46.
(1) Operater transportnog ili distributivnog sistema du`an je da omogu}i fizi~ko prikqu~ewe objekta
svakog lica koje zahtijeva prikqu~ewe, na principu
javnosti i nediskriminacije i ~uvawa poslovne tajne
korisnika, a u skladu sa tehni~kim mogu}nostima i u
zavisnosti od stepena optere}enosti transportne ili
distributivne mre`e.
(2) Tro{kove prikqu~ewa iz stava 1. ovog ~lana
utvr|uje operater transportnog ili distributivnog sistema na osnovu metodologije Regulatorne komisije.
^lan 47.
(1) O prikqu~ewu na transportnu ili distributivnu
mre`u i tro{kovima prikqu~ewa operater sistema
donosi rje{ewe u roku od 30 dana od dana podno{ewa
urednog zahtjeva.
(2) Protiv rje{ewa o prikqu~ewu na transportnu
ili distributivnu mre`u, kao i visini tro{kova
prikqu~ewa, iz stava 1. ovog ~lana, nezadovoqna strana
mo`e izjaviti `albu Regulatornoj komisiji, u roku od 15
dana od dana dostavqawa rje{ewa operatera sistema.
XIII - OTVARAWE I SLOBODA TR@I[TA
PRIRODNOG GASA
^lan 48.
(1) Kvalifikovani kupci kupuju prirodni gas na slobodnom tr`i{tu.
(2) Status kvalifikovanog kupca sti~e svaki kupac,
bez obzira da li je prikqu~en na transportnu ili distributivnu mre`u, na osnovu visine godi{we
potro{we prirodnog gasa, koju utvrdi Regulatorna
komisija.
(3) Svi kupci prirodnog gasa koji nisu doma}instva
sti~u status kvalifikovanog kupca, po~ev{i od 1. januara 2008. godine.
(4) Svi kupci prirodnog gasa iz kategorije
doma}instva sti~u status kvalifikovanog kupca,
po~ev{i od 1. januara 2015. godine.
(5) Regulatorna komisija utvr|uje visinu godi{we
potro{we kupaca iz kategorije doma}instva koji mogu
postati kvalifikovani kupci prirodnog gasa i prije
roka iz stava 4. ovog ~lana i postupak koji se primjewuje na utvr|ivawe tog statusa.
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XIV - ZA[TITA OBJEKATA ZA OBAVQAWE
DJELATNOSTI U SEKTORU PRIRODNOG GASA
^lan 49.
(1) Energetski subjekt koji koristi i odr`ava objekte
za obavqawe djelatnosti u sektoru prirodnog gasa ima
pravo prelaska preko nepokretnosti drugog vlasnika
radi izvo|ewa radova na odr`avawu, kontrole
ispravnosti objekta, ure|ewa postrojewa ili opreme i
izvo|ewa drugih neophodnih radova i upotrebe
nepokretnosti na kojoj se izvode navedeni radovi samo
dok ti radovi traju.
(2) Vlasnik nepokretnosti du`an je da omogu}i
pristup objektima iz stava 1. ovog ~lana i da trpi
izvr{ewe navedenih radova.
(3) Energetski subjekt iz stava 1. ovog ~lana du`an je
da plati nadoknadu za kori{}ewe nepokretnosti i da
nadoknadi {tetu koju nanese vlasniku nepokretnosti u
toku izvo|ewa radova, ~ija se visina utvr|uje sporazumom.
(4) Ako vlasnik nepokretnosti i energetski subjekt
ne postignu sporazum o visini nadoknade iz stava 3. ovog
~lana, odluku o tome donosi nadle`ni sud.
^lan 50.
(1) Ministarstvo nadle`no za oblast energetike
mo`e predlo`iti nadle`nom organu izmje{tawe objekta
za obavqawe djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, ako je
to potrebno radi izgradwe objekata saobra}ajne, energetske i komunalne infrastrukture, vodoprivrednih
objekata i objekata za za{titu od elementarnih nepogoda
i drugih objekata, koji se u smislu Zakona o eksproprijaciji smatraju objektima od op{teg interesa, a koji se
zbog prirodnih ili drugih karakteristika ne mogu graditi na drugoj lokaciji.
(2) U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana tro{kove
izmje{tawa i gradwe objekta, odnosno postavqawe navedenog objekta na drugu lokaciju snosi investitor objekta zbog ~ije se izgradwe izmje{ta objekat.
^lan 51.
(1) Zabrawena je izgradwa objekata koji nisu u
funkciji obavqawa energetskih aktivnosti, kao i
izvo|ewe drugih radova ispod, iznad ili pored objekata
za obavqawe djelatnosti u sektoru prirodnog gasa,
suprotno zakonu, kao i tehni~kim i drugim propisima.
(2) Zabraweno je zasa|ivawe drve}a i drugog rastiwa
na zemqi{tu iznad ili na nepropisnoj udaqenosti od
objekata iz stava 1. ovog ~lana.
^lan 52.
(1) Vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na
nepokretnostima koje se nalaze ispod, iznad ili pored
objekta za obavqawe djelatnosti u sektoru prirodnog
gasa ne mogu preduzimati radove ili druge radwe koje
mogu dovesti do onemogu}avawa ili ugro`avawa rada i
funkcionisawa ovih objekata, bez saglasnosti energetskog subjekta.
(2) Rje{ewe o odobrewu za izvo|ewe radova iz stava 1.
ovog zakona, uz saglasnost energetskog subjekta, izdaje
Regulatorna komisija na zahtjev vlasnika ili nosioca
drugih prava na nepokretnostima koje se nalaze ispod,
iznad ili pored ovih objekata, u roku od 30 dana od dana
podno{ewa zahtjeva.
(3) Protiv rje{ewa Regulatorne komisije mo`e se
pokrenuti upravni spor.
XV - NEOVLA[]ENO KORI[]EWE PRIRODNOG
GASA
^lan 53.
(1) Zabraweno je samoinicijativno prikqu~ivawe
objekta, ure|aja ili instalacija na transportnu ili distributivnu mre`u.
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(2) Zabraweno je kori{}ewe prirodnog gasa bez
mjernih ure|aja ili mimo wih ili suprotno uslovima
utvr|enim pravilima rada transportne ili distributivne mre`e ili skladi{ta, u pogledu pouzdanog ili
ta~nog mjerewa preuzetog prirodnog gasa.
XVI - NADZOR
^lan 54.
(1) Upravni nadzor nad sprovo|ewem odredbi ovog
zakona vr{i ministarstvo nadle`no za oblast energetike.
(2) Inspekcijski nadzor nad sprovo|ewem odredbi
ovog zakona obavqaju Republi~ka uprava za inspekcijske
poslove Republike Srpske i druge nadle`ne inspekcije
prema posebnim propisima.
XVII - KAZNENE ODREDBE
^lan 55.
(1) Nov~anom kaznom od 10.000 KM do 15.000 KM
kazni}e se za prekr{aj pravno lice, ako:
a) ne obezbijedi tajnost komercijalnih, poslovnih i
drugih podataka do kojih je do{lo u obavqawu poslova
iz svoje nadle`nosti, u skladu sa ~lanom 6. stav 3. i ~l.
26, 35. i 39. ovog zakona,
b) po~ne da obavqa energetsku djelatnost bez pribavqene dozvole, u skladu sa ~lanom 8. stav 2. ovog
zakona,
v) prikqu~i objekte, ure|aje i instalacije na transportni ili distributivni sistem prirodnog gasa ili
koristi prirodni gas suprotno odredbama ~lana 53. ovog
zakona,
g) ne omogu}i inspekcijski nadzor nad gasnim
postrojewima, instalacijama i ure|ajima, u skladu sa
~lanom 54. stav 2. ovog zakona.
(2) Nov~anom kaznom od 1.000 do 1.500 KM kazni}e se
za prekr{aj i odgovorno lice u energetskom subjektu.
^lan 56.
(1) Nov~anom kaznom od 2.000 do 7.000 KM kazni}e se
za prekr{aj energetski subjekt ili pravno lice, ako:
a) ne dostavi potrebne podatke i dokumentaciju, u
skladu sa ~lanom 6. stav 2. ovog zakona,
b) ne prikqu~i objekat kupca na transportni, odnosno distributivni gasni sistem, u skladu sa ~lanom 46.
stav 1. ovog zakona,
v) ne omogu}i ovla{}enim licima pristup mjernim
ure|ajima,
g) ne omogu}i pristup energetskim objektima, u
skladu sa ~lanom 49. stav 2. ovog zakona.
(2) Nov~anom kaznom od 500 do 1.000 KM kazni}e se za
prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana odgovorno lice u
pravnom licu.
^lan 57.
Nov~anom kaznom od 200 do 500 KM kazni}e se preduzetnik, odnosno fizi~ko lice za prekr{aj, ako:
a) ne omogu}i ovla{}enim licima pristup mjernim
ure|ajima,
b) ne omogu}i pristup energetskim objektima, u
skladu sa ~lanom 49. stav 2. ovog zakona,
v) postupa suprotno odredbama ~lana 51. st. 1. i 2.
ovog zakona,
g) koristi prirodni gas suprotno odredbi ~lana 53.
stav 2. ovog zakona,
d) ne omogu}i inspekcijski nadzor nad gasnim instalacijama, u skladu sa ~lanom 54. stav 2. ovog zakona.
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XVIII - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 58.
(1) Vlada Republike Srpske }e u roku od {est mjeseci
od dana stupawa na snagu ovog zakona donijeti propis
kojim se ure|uje obezbje|ewe sigurnosti snabdijevawa i
isporuke prirodnog gasa, iz ~lana 42. ovog zakona.
(2) Vlada Republike Srpske }e odlukom odrediti
operatera transportnog sistema u roku od 60 dana od
dana stupawa na snagu ovog zakona.
^lan 59.
(1) Ministar nadle`an za oblast energetike }e u roku
od godinu dana od dana stupawa na snagu ovog zakona
donijeti sqede}e podzakonske akte:
a) pravilnik o tehni~kim normativima za projektovawe, gra|ewe, pogon i odr`avawe gasnih kotlovnica,
b) pravilnik o tehni~kim normativima za
unutra{we gasne instalacije,
v) pravilnik o tehni~kim normativima za projektovawe i polagawe distributivnog gasovoda od polietilenskih cijevi za radni pritisak do ~etiri bara,
g) pravilnik o tehni~kim normativima za ku}ni
gasni prikqu~ak za radni pritisak do ~etiri bara,
d) pravilnik o tehni~kim uslovima i normativima
za bezbjedan transport te~nih i gasovitih ugqovodonika
magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima
i gasovodima za me|unarodni transport,
|) pravilnik o tehni~kim uslovima i normativima za
projektovawe i izgradwu distributivnih gasovoda od
polietilenskih cijevi za radni pritisak do ~etiri bara,
e) pravilnik o tehni~kim normativima i uslovima za
projektovawe i polagawe ku}nih gasnih prikqu~aka za
radni pritisak do ~etiri bara,
`) pravilnik o tehni~kim normativima i uslovima
za projektovawe, izgradwu i upotrebu unutra{wih gasnih instalacija,
z) pravilnik o tehni~kim normativima za stabilne
instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i pare,
i) pravilnik o polagawu stru~nog ispita za tehni~ko
rukovo|ewe gasovodnim sistemom i rukovawe i
odr`avawe gasnih ure|aja, postrojewa i instalacija,
j) pravilnik o utvr|ivawu ispuwavawa uslova za
obavqawe djelatnosti na energetskim postrojewima,
ure|ajima i posudama pod pritiskom,
k) pravilnik za izgradwu gasovoda od polietilena za
pogonski pritisak do deset bara,
l) pravilnik za stanice za puwewe vozila na prirodni gas,
q) pravilnik o tehni~kim uslovima i normativima
za odorizaciju prirodnog gasa, kao i ostale propise koji
ure|uju ovu oblast.
(2) Do dono{ewa akata iz stava 1. ovog ~lana primjewiva}e se do sada va`e}i propisi.
^lan 60.
(1) Regulatorna komisija }e u roku do godinu dana od
stupawa na snagu ovog zakona donijeti propis kojim }e
utvrditi bli`e uslove za izdavawe dozvole, postupak
izdavawa dozvole, postupak privremenog ili trajnog
oduzimawa dozvole i sadr`aj registra o izdatim i
privremeno ili trajno oduzetim dozvolama iz ~lana 14.
ovog zakona.
(2) Regulatorna komisija }e u roku do godinu dana od
stupawa na snagu ovog zakona donijeti metodologije i
tarifne sisteme iz ~lana 4. t. 1. do 3. ovog zakona.
(3) Regulatorna komisija }e u roku od tri mjeseca od
stupawa na snagu ovog zakona uskladiti Statut, Pravila
o radu i unutra{wu organizaciju shodno odredbama ovog
zakona.

Ponedjeqak, 1. oktobar 2007.

^lan 61.
(1) Svi subjekti koji obavqaju djelatnosti u sektoru
prirodnog gasa du`ni su da se organizuju i da usklade
svoje akte i poslovawe, u skladu sa odredbama ovog
zakona, u roku od {est mjeseci od wegovog stupawa na
snagu.
(2) Svi subjekti koji obavqaju djelatnosti u sektoru
prirodnog gasa du`ni su da podnesu zahtjev za izdavawe
dozvole za obavqawe ovih djelatnosti u roku od tri
mjeseca od dana stupawa na snagu propisa Regulatorne
komisije, u skladu sa i ~lanom 9. i ~lanom 60. stav 1. ovog
zakona.
^lan 62.
(1) Svi operateri transportnih ili distributivnih
mre`a ili skladi{ta prirodnog gasa du`ni su da prilikom podno{ewa zahtjeva za izdavawe dozvole pripreme
i pravila rada i da ih podnesu Regulatornoj komisiji na
saglasnost.
(2) Svaki snabdjeva~ du`an je da prilikom
podno{ewa zahtjeva za izdavawe dozvole pripremi i
pravila rada i da ih podnese Regulatornoj komisiji na
saglasnost.
(3) Svi energetski subjekti koji obavqaju regulisane
djelatnosti u sektoru prirodnog gasa du`ni su da u roku
od tri mjeseca od stupawa na snagu metodologija iz ~lana
4. ta~ka a) ovog zakona i tarifnih sistema iz ~lana 4.
ta~ka v) ovog zakona donesu cijene za pristup i
kori{}ewe sistema, odnosno cijene prirodnog gasa koje
se primjewuju za snabdijevawe kupaca prirodnim gasom.
^lan 63.
Ovim zakonom daje se mogu}nost koordinacije
odre|enih aktivnosti u sektoru prirodnog gasa sa
drugim entitetom u BiH.
^lan 64.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-1450/07
12. septembra 2007. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.
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2579
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ГАСУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
гасу, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет трећој сједници, одржаној 13. децембра
2012. године, а Вијеће народа 24. децембра 2012. године
констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о гасу није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4109/12
25. децембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

25.12.2012.
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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

44

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

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,
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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.

