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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ГАСУ

Члан 1.
У Закону о гасу (“Службени гласник Републике Српске”, број 22/18) у члану 3. послије тачке 44) тачка се замјењује запетом и додају се нове т. 45) и 46), које гласе:
“45) компримовани природни гас је гас у гасовитом
стању компримован на притисак већи од 100 бара,
46) оператер постројења за компримовање природног
гаса је енергетски субјект који обавља компримовање природног гаса специјалним компресорима великих снага и
радних притисака, врши складиштење, те је одговорно за
рад постројења за компримовање природног гаса.”.
Члан 2.
У члану 5. тачка 5) брише се, а досадашње т. 6) и 7)
постају т. 5) и 6).
Послије досадашње тачке 7), која постаје тачка 6), додаје се нова тачка 7), која гласи:
“7) управљање постројењем за компримовани природни гас”.
Члан 3.
У члану 6. у ставу 1. т. 4) и 5) мијењају се и гласе:
“4) управљање постројењем за утечњени и компримовани природни гас, уколико је повезан са транспортним или
дистрибутивним системом, у случајевима када је њиховим
оператерима одређена обавеза пружања јавне услуге,
5) снабдијевање и трговина природним гасом, у случају
када корисник посједује дозволу за снабдијевање и трговину природним гасом у складу са овим законом.”.
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Члан 9.
У члану 27. у ставу 2. у тачки 4) ријечи: “независном
оператеру транспортног” замјењују се ријечима: “оператеру транспортног система”.
Члан 10.
У члану 31. послије става 3. додаје се нови став 4, који
гласи:
“(4) Поступак рјешавања спора пред Регулаторном комисијом може се спровести по правилима скраћеног поступка у коме се странкама омогућава изјашњење у писаној
форми о наводима противне стране.”.
Члан 11.
У члану 36. послије става 8. додаје се нови став 9, који
гласи:
“(9) Изузетно од става 7. овог члана, у случају изградње
новог система за транспорт природног гаса, оператер транспортног система може обављати пробни рад на новоизграђеном систему у року од 12 мјесеци, рачунајући од дана
издавања дозволе за пробни рад и привремене употребне
дозволе за тај систем од стране надлежног органа из области грађења, након чега је дужан прибавити употребну дозволу за тај систем, као и дозволу за обављање енергетске
дјелатности у складу са овим законом.”.
Досадашњи став 9. постаје став 10.
Члан 12.
У члану 47. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Оператер транспортног система доноси правила и
накнаде за дебаланс транспортног система природног гаса у
складу са Методологијом коју доноси Регулаторна комисија,
на транспарентан, непристрасан и економичан начин.”.

Члан 4.
У члану 9. послије става 4. додаје се нови став 5, који
гласи:
“(5) Изузетно од става 1. овог члана, у случају изградње
новог дистрибутивног или транспортног система природног гаса, енергетски субјект може обављати пробни рад на
изграђеном систему у периоду од шест мјесеци за дистрибутивни, односно 12 мјесеци за транспортни систем, рачунајући од дана издавања дозволе за пробни рад и привремене употребне дозволе за тај систем од стране надлежног
органа из области грађења, након чега је дужан прибавити
употребну дозволу за тај систем, као и дозволу за обављање
енергетске дјелатности у складу са овим законом.”.

Члан 13.
У члану 51. у ставу 4. број: “2.” замјењује се бројем: “3.”.
У ставу 7. ријечи: “методологије за обрачун” замјењују
се ријечима: “правила за утврђивање”.
Ст. 8. и 9. мијењају се и гласе:
“(8) Правила балансирања и накнаде за дебаланс доноси оператер транспортног система уз претходну сагласност
Регулаторне комисије.
(9) Рјешење Регулаторне комисије о давању сагласности на Правила балансирања и накнаде за дебаланс објављује се у ‘Службеном гласнику Републике Српске᾿ и на
интернет страници оператера транспортног система.”.

Члан 5.
У члану 15. у ставу 1. у тачки 3) послије ријечи: “гаса,”
бришу се ријечи: “а обављају своје дјелатности као јавне
услуге,”.

Члан 14.
У члану 95. у ставу 1. тачка 3) брише се, а досадашње т.
4), 5), 6) и 7) постају т. 3), 4), 5) и 6).
Послије тачке 6) тачка се замјењује запетом и додају се
нове т. 7) и 8), које гласе:
“7) оператер постројења за утечњавање природног гаса,
8) оператер постројења за компримовање природног гаса.”.

Члан 6.
У члану 22. у тачки 8) послије ријечи: “комисије” бришу се запета и ријечи: “а које ступају на снагу након протока рока прописаног у тачки 2) овог члана од дана њиховог
објављивања у ‘Службеном гласнику Републике Српске᾿”.
Члан 7.
У члану 24. у тачки 1) послије ријечи: “гаса” бришу се
запета и ријечи: “транспорт, дистрибуцију, складиштење
и снабдијевања природним гасом као јавне услуге и обављање других дјелатности за које се издају дозволе.”.
Тачка 3) брише се, а досадашње т. 4), 5), 6), 7) и 8)
постају т. 3), 4), 5), 6) и 7).
Члан 8.
У члану 25. у тачки 3) у подтачки 1. послије ријечи: “тарифа” додају се ријечи: “за снабдијевање”.
Подтачка 4. мијења се и гласи:
“4. Методологије за одређивање тарифа за снабдијевање природним гасом у обавези јавне услуге (јавно снабдијевање),”.

Члан 15.
Члан 97. мијења се и гласи:
“(1) Влада ће, на основу спроведеног поступка јавног
позива, одредити снабдјевача са обавезом јавне услуге који
снабдијева природним гасом крајње купце из категорије
домаћинства, по истим цијенама и једнаким условима, уколико нису изабрали снабдјевача на тржишту.
(2) Одлука о расписивању позива из става 1. овог члана обавезно садржи услове за избор снабдјевача, услове и
начин формирања и промјене цијене, елементе уговора са
снабдјевачем, као и рок на који се бира јавни снабдјевач.
(3) У случају да се путем јавног позива не изабере
снабдјевач из става 1. овог члана, Влада директно одређује
снабдјевача са обавезом јавне услуге.
(4) За снабдјевача са обавезом јавне услуге може бити
одређен постојећи корисник дозволе за обављање дјелатно-
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сти снабдијевања и трговине природним гасом, а бира се на
на период до пет година.”.
Члан 16.
У члану 98. у ставу 3. послије ријечи: “гасом” запета
и ријечи: “укључујући уговорне цијене које примјењује”
бришу се.
Члан 17.
У члану 102. став 3. брише се.
Члан 18.
У члану 103. у ставу 1. послије ријечи: “позива” бришу
се ријечи: “у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона”.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Као снабдјевач посљедњег избора може бити одређен постојећи корисник дозволе за снабдијевање и трговину
природним гасом, а одређује се на период до три године.”.
Члан 19.
У члану 105. став 7. брише се, а досадашњи ст. 8, 9, 10.
и 11. постају ст. 7, 8, 9. и 10.
Члан 20.
У члану 114. у ставу 2. послије ријечи: “Оператер система” додају се запета и ријечи: “односно снабдјевач”.
У ставу 3. послије ријечи: “оператер система” додају се
запета и ријечи: “односно снабдјевач”.
Члан 21.
У члану 137. у ставу 2. ријеч: “двије” замјењује се
ријечју: “пет”.
Члан 22.
Послије члана 137. додају се нови чл. 137а. и 137б, који
гласе:
“Прелазни период за избор снабдјевача са
обавезом јавне услуге
Члан 137а.
(1) Снабдијевање са обавезом јавне услуге до избора
снабдјевача са обавезом јавне услуге, у складу са одредбама овог закона, обављаће привредна друштва “Сарајевогас” а.д. Источно Сарајево и “Зворник-стан” а.д. Зворник
на територијама на којима врше снабдијевање природним
гасом.
(2) Влада ће у року од шест мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона именовати снабдјевача са обавезом јавне
услуге и снабдјевача посљедњег избора у складу са одредбама чл. 97. и 103. овог закона.
Рок за прибављање дозволе за управљање постројењем за
компримовани природни гас
137б.
Енергетски субјект који обавља дјелатност управљања постројењем за компримовани природни гас дужан је
да прибави дозволу за обављање енергетске дјелатности у
року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 23.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-121/21
11. фебруара 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике
Српске, члана 58. став 1. алинеја 5, члана 177. став 2. и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), а
након разматрања Извјештаја Комисије за избор и имено-
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вање, Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници, одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА
ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Борислав Грубач разрјешава се дужности члана Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима
власти Републике Српске на лични захтјев, са 16. децембром 2020. године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-159/21
17. фебруара 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

241
На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике
Српске и члана 23, члана 177. став 2. и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници,
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Разрјешава се Комисија за избор и именовање Народне
скупштине Републике Српске, у саставу:
1. Радован Вуковић, предсједник,
2. Давор Шешић, замјеник предсједника,
3. Душица Шолаја, члан,
4. Игор Жунић, члан,
5. Дарко Митрић, члан,
6. Драган Галић, члан,
7. Душко Ивић, члан,
8. Горан Селак, члан и
9. Сенад Братић, члан.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-161/21
17. фебруара 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике
Српске и члана 23, члана 177. став 2. и члана 181. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници,
одржаној 17. фебруара 2021. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
У Комисију за избор и именовање Народне скупштине
Републике Српске изабрани су:
1. Радован Вуковић, предсједник,

