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На основу одредби члана 22. став 1. тачка 1. подтачка 4. и тачка 5. и члана 23. 
става 1. тачка 9. подтачка 3. Закона о гасу (Службени гласник Републике 
Српске, број 22/18), члана 10. став 1. тачка 7. и члана 18. став 1. Статута 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст 
(Службени гласник Републике Српске, број 6/10) и члана 33. став 1. тачка а) 
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске, број 59/10), Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске, на 111. редовној сједници, одржаној 22. априла 
2019. године, у Требињу, донијела је        
         
 

ПРАВИЛНИК 
О СНАБДЈЕВАЊУ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА ПРИРОДНИМ ГАСОМ 

  
 ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 1.  
(Предмет)  

Oвим правилником прописују се правила рада снабдјевача посљедњег избора 
природног гаса, методологија за одређивање тарифа за снабдијевање 
посљедњег избора природним гасом, те поступак њиховог утврђивања и 
прибављања сагласности Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија).  

Члан 2. 
(Циљ) 

Циљ доношења овог правилника је стварање претпоставки за ефикасно 
функционисање тржишта природног гаса, те обезбјеђење заштите крајњих 
купаца у случају губитка снабдјевача на тржишту.   

Члан 3.  
(Термини и скраћенице)  

(1) Термини, изрази и скраћенице који се користе у овом правилнику имају 
сљедеће значење:   

"крајњи купац" је купац који купује природни гас за властите потребе; 
"купац из категорије домаћинства" је крајњи купац или потрошач гаса који 
набавља природни гас за властито домаћинство, искључујући обављање 
комерцијалних или професионалних дјелатности; 
"Општи услови снабдијевања природним гасом" (у даљем тексту: Општи 
услови) су подзаконски акт којим се уређују услови и начин испоруке природног 
гаса, који, уз сагласност Регулаторне комисије, доноси сваки снабдјевач 
природним гасом; 
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"оператер система" означава оператера транспортног система или оператера 
дистрибутивног система природног гаса; 
"постојећи снабдјевач" је снабдјевач који снабдијева крајњег купца у 
тренутку подношења захтјева за промјену снабдјевача; 
"Правила рада" су правила рада дистрибутивног система природног гаса 
и/или правила рада транспортног система природног гаса у Републици Српској;  
"снабдјевач" је правно лице или предузетник који обавља дјелатност 
снабдијевања; 
"снабдјевач посљедњег избора" је правно лице или предузетник који 
обавља дјелатност снабдијевања крајњег купца природним гасом, уколико је 
његов дотадашњи снабдјевач престао са својом активношћу и уколико је купцу 
престало снабдијевање гасом без заштите; 
"тржишна цијена природног гаса" представља цијену природног гаса на 
тржишту на којем купци и снабдјевачи природног гаса из Републике Српске 
имају могућност трговине природним гасом. 
"Закон" је Закон о гасу. 

(2) Поред термина наведених у ставу (1) овог члана, у овом правилнику су 
коришћени термини обухваћени Законом и подзаконским актима 
Регулаторне комисије.   

 
ДИО ДРУГИ – ПРАВИЛА РАДА СНАБДЈЕВАЧА ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА 

Члан 4.  
(Снабдијевање крајњих купаца)  

(1) Сваки крајњи купац природног гаса у Републици Српској слободан је да 
купи природни гас и закључи уговор о снабдијевању са снабдјевачем 
крајњих купаца по властитом избору.   

(2) Снабдијевање крајњих купаца природним гасом обавља снабдјевач на 
тржишту, јавни снабдјевач или снабдјевач посљедњег избора. 

Члан 5.  
(Снабдијевање посљедњег избора)  

(1) Крајњи купац који се снабдијева на отвореном тржишту, осим купца из 
категорије  домаћинстава који има право на јавно снабдијевање, има право 
на снабдијевање посљедњег избора природним гасом код снабдјевача 
посљедњег избора у трајању од два мјесеца аутоматски, уколико је његов 
дотадашњи (постојећи) снабдјевач престао са својом обавезом и уколико је 
купцу преостало снабдијевање без икакве заштите, без обзира да ли је у 
питању планирани или непланирани престанак његове обавезе или је 
дотадашњи (постојећи) снабдјевач начинио озбиљан прекршај у испуњењу 
својих обавеза. 
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(2) Влада доноси одлуку о постављању снабдјевача посљедњег избора, а 
снабдјевачи и оператори система су дужни објавити ову одлуку на својој 
интернет страници и пружити крајњим купцима на свом подручју 
одговарајуће информације о снабдијевању посљедњег избора, на њихов 
захтјев.  

Члан 6.  
 (Прелазак са тржишног на снабдијевање посљедњег избора)  

(1) Снабдјевач посљедњег избора снабдијева крајњег купца који има право на 
ту врсту снабдијевања у складу са чланом 5. овог правилника аутоматски, 
односно без подношења посебног захтјева, када постојећи снабдјевач 
престане да врши снабдијевање.  

(2) Постојећи снабдјевач који није у могућности да снабдијева крајњег купца 
дужан је да обавијести снабдјевача посљедњег избора, крајњег купца, 
Регулаторну комисију, оператера транспортног система и надлежног 
оператера дистрибутивног система о датуму престанка снабдијевања у 
разумном року, а најмање пет дана прије престанка снабдијевања, при чему 
се купац аутоматски снабдијева од снабдјевача посљедњег избора. 

(3) Регулаторна комисија у току поступка привременог или трајног одузимања 
дозволе снабдјевачу природним гасом води рачуна о благовременом 
обавјештавању снабдјевача посљедњег избора, крајњег купца, оперетера 
транспортног система и надлежног оператера дистрибутивног система у 
циљу обезбјеђења континуитета снабдијевања крајњег купца. 

(4) Оператер транспортног система и оператер дистрибутивног система 
обавјештавају снабдјевача посљедњег избора о купцима који су му 
придодати, без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана када су 
оператерима достављене информације из става (2) и (3) овог члана. 

(5) Оператeр система је дужан да, у складу са обавјештењем из става (2) и (3) 
овог члана, без одлагања, изврши очитање мјерног мјеста и достави 
податке о стању обрачунских величина снабдјевачу посљедњег избора.  

(6) У случају да крајњи купац који се снабдијева код снабдјевача посљедњег 
избора не закључи уговор са новим снабдјевачем у року од два мјесеца 
надлежни оператер система дужан је да прекине испоруку природног гаса 
том купцу. 

Члан 7. 
(Обавеза снабдјевача посљедњег избора) 

(1) Уговор о снабдијевању крајњег купца природним гасом у случају 
посљедњег избора почиње даном када је снабдијевање гасом почело и гас 
испоручен крајњем купцу било да је крајњи купац упутио захтјев или не. 

(2) Снабдјевач посљедњег избора доставља крајњем купцу писани уговор о 
снабдијевању природним гасом у року од осам дана од почетка 
снабдијевања у случају посљедњег избора, који је крајњи купац обавезан 
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потписати и вратити снабдјевачу посљедњег избору у року од осам дана од 
дана пријема уговора.  

(3) Снабдјевач посљедњег избора припрема и објављује годишњи извештај 
који садржи податке о броју снабдијеваних крајњих купаца, укупној 
количини испорученог природног гаса и просјечном трајању снабдијевања у 
случају посљедњег избора, који доставља Регулаторној комисији. 

Члан 8. 
(Права снабдјевача посљедњег избора) 

Снабдјевач посљедњег избора може прекинути снабдијевање крајњег купаца 
због његових неизвршених уговорених обавеза, у складу са Општим условима 
и о томе је дужан обавијестити надлежног оператера система. 

 

ДИО ТРЕЋИ – МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ТАРИФЕ ЗА 
СНАБДИЈЕВАЊЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА 

Члан 9. 
(Извјештавање и финансијске евиденције) 

(1) Снабдјевач посљедњег избора дужан је да води одвојене финансијске 
рачуне и припрема финансијске извјештаје који се односе на снабдијевање 
у случају посљедњег избора. 

(2) Снабдјевач посљедњег избора дужан је да се, приликом извјештавања 
Регулаторне комисије, придржава Јединственог регулаторног контног 
плана и Правилника о извјештавању.  

Члан 10. 
(Утврђивање тарифних ставова за снабдијевање посљедњег избора) 

(1) Тарифни ставови за снабдијевања посљедњег избора утврђују се на начин 
да покривају сљедеће трошкове: 

а) цијену природног гаса и услугу снабдјевача посљедњег избора (тарифа 
за снабдијевање посљедњег избора), 

б) трошкове  приступа транспортном и/или дистрибутивном систему и 
в) трошкове балансирања уколико се посебно исказују. 

(2) Тарифa за снабдијевање посљедњег избора утврђују се на основу тржишне 
набавне цијене природног гаса утврђене у складу са овим правилником. 

(3) Припадајући дио трошкова приступа транспортном и/или дистрибутивном 
систему утврђује се на основу тарифних ставова за коришћење 
транспортног система и тарифних ставова за коришћење дистрибутивног 
система на који су прикључени објекти крајњег купца. 
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Члан 11.  
(Тарифа за снабдијевање посљедњег избора) 

(1) Тарифа за снабдијевање посљедњег избора утврђује се два пута годишње 
на начин да буде позната и објављена најкасније 15 дана прије почетка 
њеног важења. 

(2) Тарифа за снабдијевање посљедњег избора утврђује се на основу 
тржишне цијене природног гаса за сличне купце, и може бити већа од ње 
до 20%.  

(3) Тржишна цијена природног гаса из става (2) овог члана утврђује се на 
основу цијене по којој снабдјевач посљедњег избора набавља природни 
гас на тржишту и цијене природног гаса за крајње купце у Републици 
Српској који се снабдијевају на тржишту. 

(4) Приликом утврђивања оправданости износа тарифе за снабдијевање 
посљедњег избора Регулаторна комисија може узети у обзир и друге 
доступне цијене природног гаса у Републици Српској (цијена природног 
гаса за јавно снабдијевање, цијене природног гаса осталих снабдјевача на 
тржишту Републике Српске и цијена природног гаса на берзама и у 
региону).  

(5) Проценат увећања тарифе за снабдијевање посљедњег избора у односу 
на тржишну цијену природног гаса може се разликовати у зависности од 
категорије купаца. 

 
ДИО ЧЕТВРТИ – ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА И ПРИБАВЉАЊА 
САГЛАСНОСТИ  

Члан 12. 
 (Достављање захтјева за давање сагласности)   

(1) Снабдјевач посљедњег избора доноси одлуку о утврђивању тарифа за 
снабдијевање посљедњег избора у складу са методологијом за утврђивање 
тарифе посљедњег избора прописаном овим правилником, са детаљним 
образложењем чињеничне и доказне подлоге на којој је одлука утемељена. 

(2) Снабдјевач посљедњег избора дужан је да достави одлуку органа управе о 
утврђивању тарифа за снабдијевање посљедњег избора ради прибављања 
сагласности Регулаторне комисије, за прво полугодиште наредне године 
најкасније до 31. октобра текуће године, а за друго полугодиште текуће 
године најкасније до 30. априла текуће године. 

(3) Снабдјевач посљедњег избора дужан је да уз одлуку из става (1) овог члана 
достави доказе о начину утврђивања тарифе посљедњег избора, односно 
да документује начин утврђивања цијене природног гаса за снабдијевање 
посљедњег избора по категоријама купаца. 

(4) Снабдјевач посљедњег дужан је да достави и остале прописане обрасце и 
документацију у складу са Правилником о извјештавању. 
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(5) Документација из става (1) и (3) овог члана доставља се у писаној форми, у 
једном примјерку, овјерена и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање подносиоца, као и електронском поштом и/или на електронском 
медију, у прикладном формату (*.doc, *.xls, *.pdf). 

(6) Изјаву о тачности и вјеродостојности достављених података под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потписује лице овлашћено за 
заступање снабдјеча посљедњег избора. 

Члан 13. 
(Преглед уредности захтјева и отклањање недостатака) 

(1) Регулаторна комисија врши преглед уредности и документованости 
достављеног захтјева за давање сагласности за тарифе за снабдијевање 
посљедњег избора природним гасом. 

(2) Ако се након прегледа из става (1) овога члана утврди да захтјев садржи 
неки недостатак који спречава даље поступање по захтјеву, Регулаторна 
комисија, најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтјева, у писаној 
форми, обавјештава подносиоца захтјева о недостатку и одређује му рок од 
најдуже седам дана од дана пријема обавјештења, у коме је подносилац 
захтјева дужан да недостатке отклони и упозорава га да ће захтјев бити 
одбачен.  

(3) Уколико снабдијевач посљедњег избора не достави документован захтјев, 
Регулаторна комисија ће одбити захтјев за давање сагласности на тарифе 
за снабдијевање посљедњег избора. 

(4) У случају из става (2) и (3) овог члана настављају се примјењивати тарифе 
за снабдијевање посљедњег избора које су у том тренутку на снази, а 
Регулаторна комисија може, у случају када је потребно смањити тарифе за 
снабдијевање посљедњег избора, донијети одлуку о утврђивању 
привремених тарифа. 

Члан 14. 
(Одлучивање о поднесеном захтјеву) 

(1) Регулаторна комисија даје сагласност на тарифе за снабдијевање 
посљедњег избора природним гасом на захтјев снабдјевача у скраћеном 
тарифном поступку на основу документације која је достављена у складу 
са чланом 12. овог правилника. 

(2) Регулаторна комисија на редовној сједници доноси рјешење о давању 
сагласности на тарифе за снабдијевање посљедњег избора природним 
гасом и доставља је снабдјевачу посљедњег избора. 

Члан 15. 
(Објављивање и примјена тарифе) 

(1) Снабдјевач посљедњег избора објављује акт о утврђеним тарифама на 
својој интернет страници и огласној табли након прибављања сагласности 
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Регулаторне комисије најкасније 15 дана прије почетка периода на који се 
односи њихова примјена. 

(2) Рјешење о давању сагласности на тарифе за снабдијевање посљедњег 
избора које доноси Регулаторна комисија објављују се на интернет 
страници Регулаторне комисије најкасније 17 дана прије почетка периода на 
који се односи њихова примјене. 

(3) Снабдјевач посљедњег избора је дужан рјешење из става (2) овога члана 
доставити оператерима система и снабдјевачима на тржишту у року од три 
дана од дана пријема истог од Регулаторне комисије. 

(4) Оператери система и снабдјевачи на тржишту дужни су рјешење из става 
(2) овога члана објавити на својој интернет страници. 

 

ДИО ПЕТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 16.  
(Тумачење правилника)  

(1) Тумачење одредби овог правилника даје Регулаторна комисија.  
(2) Измјене и допуне овог правилника врше се по истом поступку који се 

примјењује за његово доношење.   

Члан 17. 
(Ступање на снагу) 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Републике Српске. 
 

 
Број: 01-193-6/19/Р-111-110                                                         Предсједник 

22. април 2019. године  
Требиње                                                                                   Владислав Владичић 
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