
 1 

  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

 

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU  

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-421-23/20/P-8-255 
Датум: 15.07.2021. године 
 
 
На основу одредбе члана 65. Закона о гасу („Службени гласник Републике Српске“, 
број 22/18 и 15/21), члана 13. Правилника о изградњи директних гасовода („Службени 
гласник Републике Српске“, број 34/19) и члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 59/10), у поступку по захтјеву за издавање претходног одобрења за 
изградњу директног гасовода Акционарског друштва „Рафинерија нафте Брод“, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 8. редовној сједници, 
одржаној дана 15.07.2021. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ E 
о издавању претходног одобрења за изградњу директног гасовода  

 

1. ИЗДАЈЕ СЕ претходно одобрење за изградњу директног гасовода 
Акционарском друштву „Рафинерија нафте Брод“ са основним подацима како 
слиједи: 

 Локација: од границе Босне и Херцеговине на ријеци Сави до блокадне 
станице која се налази у комплексу „Рафинерија нафте Брод“ у Броду (на 
к.ч. 1/1 к.о. Брод) 

 Дужина: 189 m, 

 Пречник: DN 400 mm,  

 Пројектовани притисак 50 бара (радног око 30 бара). 

2. Изградњу директног гасовода Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“ 
дужно је вршити у складу са прописима о уређењу простора и грађењу, 
уважавајући специфичност изградње и коришћења овог објекта. 

3. Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“ је одговорно за сигуран и 
поуздан рад и одржавање директног гасовода у складу са прописима. 

4. Директни гасовод се може користити искључиво за потребе снабдијевања 
природним гасом Акционарског друштва „Рафинерија нафте Брод“, као крајњег 
купаца природног гаса у складу са прописима. 

5. Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“ је дужно извјештавати 
Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске о свим релевантним 
догађајима у вези изградње, рада и функционисања директног гасовода, те, без 
одлагања, доставити све релевантне информаје о околностима које могу 
довести до одступања од услова из овог рјешења.  

6. Ово рјешење је коначно и објављује се на интернет страници Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“ (у даљем тексту: подносилац 
захтјева) доставило је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у 



 2 

даљем тексту: Регулаторна комисија), на прописаном обрасцу ОБ.ДГ.04.01, са 
пратећом документацијом, Захтјев за издавање претходног одобрења за изградњу 
директног гасовода број 2076/20 од 23.10.2020. године (у даљем тексту: захтјев). 
Захтјев је у Регулаторној комисији заведен 28.10.2020. године, под бројем 01-421-
1/20.  

Захтјев је поднесен за дионицу директног гасовода од границе Босне и Херцеговине 
на ријеци Сави до блокадне станице која се налази у рафинерији нафте подносиоца 
захтјева у Броду, дужине од око 189 m, пречника DN 400 mm, пројектованог притиска 
50 бара (радног око 30 бара). Директни гасовод је наставак дионице директног 
гасовода из Републике Хрватске, Мјерно регулациона станица Слободница - граница 
Босне и Херцеговине, који је прикључен на транспортни систем „PLINACRO“ д.о.о. 
Загреб. За дио директног гасовода Мјерно регулациона станица Слободница - 
граница Босна и Хрецеговина, који се налази на територији Републике Хрватске, 
Хрватска енергетска регулаторна агенција (ХЕРА) је 23.04.2018. године донијела 
одлуку о давању сагласности за изградњу и погон директног гасовода енергетском 
субјекту „CRODUX PLIN“ д.о.о. Загреб.  

Након обраде поднесеног захтјева, утврђено је да захтјев није уредан, односно да 
садржи одређене недостатке који спречавају даље поступање по истом, па је од 
подносиоца захтјева, актом од 04.11.2020. године, затражено да отклони утврђене 
недостатке, првенствено у погледу прецизирања техничко технолошких података о 
директном гасоводу и његовој изградњи, као и у вези са начином снабдијевања 
природним гасом преко директног гасовода, односно да ли ће то вршити самостално, 
за шта је потребна дозвола, или преко другог снабдјевача.   

Након што је подносилац захтјева отклонио евидентиране недостатке, Регулаторна 
комисија је, на основу одредбе члана 10. Правилника о изградњи директних гасовода 
(у даљем тексту: Правилник), дана 14.05.2021. године, обавијестила подносиоца и 
објавила обавјештење за јавност о уредно поднијетом захтјеву на својој интернет 
страници. У обавјештењу за јавност дате су основне информације о захтјеву, начину 
на који заинтересована лица могу добити додатне информације и остварити увид у 
захтјев, начину и року достављања коментара заинтересованих лица, те информације 
које се односе на могућност учешћа заинтересованих лица у поступку уколико имају 
посебно право или правни интерес да учествују у поступку. До рока наведеног у 
обавјештењу за јавност, тј. до 21.05.2021. године, није било достављених коментара 
ни поднесених захтјева заинтересованих лица за учешће у поступку. 

Регулаторна комисија је, на 3. редовној сједници, одржаној дана 08.06.2021. године, у 
Требињу, након што је размотрила цјелокупан спис предмета, утврдила нацрт 
рјешења о издавању претходног одобрења за изградњу директног гасовода. Имајући 
у виду значај и специфичности изградње директног гасовода, оцијењено је да је у 
овом поступку неопходно одржати општу јавну расправу, па је Регулаторна комисија, 
на истој редовној сједници, на основу одредбе члана 12. Правилника, донијела 
закључак да се, у овом поступку, одржи општа јавна расправа. Закључком је 
одређено да се коментари на нацрт рјешења о издавању претходног одобрења за 
изградњу директног гасовода могу доставити до 21.06.2021. године. Регулаторна 
комисија је нацрт рјешења о издавању претходног одобрења за изградњу директног 
гасовода и закључак о провођењу јавне расправе доставила подносиоцу захтјева, те 
је објавила обавјештење за јавност на својој интернет страници, које садржи 
информације о нацрту рјешења, провођењу јавне расправе, те начину и року 
достављања коментара заинтересованих лица.  

Општa расправa је одржана 18.06.2021. године у заказано вријеме, у Броду, и истој 
су, поред представника Регулаторне комисије, присуствовали и представници 
подносиоца захтјева. На општој расправи, представници подносиоца захтјева су 
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изјавили да немају коментаре на нацрт рјешења. Након обављене опште јавне 
расправе извршен је обилазак мјеста изградње директног гасовода.  

У остављеном року није било достављених коментара у писаној форми на нацрт 
рјешења о издавању претходног одобрења за изградњу директног гасовода.  

Након одржане опште расправе сачињен је извјештај са опште расправе и приједлог 
рјешења по захтјеву за издавање претходног одобрења за изградњу директног 
гасовода. 

Током овог поступка није било поднесених захтјева заинтересованих страна за 
учешће у поступку. 

Регулаторна комисија је, на 8. редовној сједници, одржаној 15.07.2021. године, 
размотрила приједлог рјешења по захтјеву за издавање претходног одобрења за 
изградњу директног гасовода, извјештај са опште расправе, захтјев, као и сву 
приложену документацију према обрасцу захтјева и осталу достављену 
документацију у поступку, на основу чега је утврђено да су се испунили услови за 
усвајање захтјева.  

Одредбама члана 65. став 1. Законa о гасу, је прописано да у случајевима када 
енергетски субјект који је произвођач или снабдјевач природним гасом и купац 
намјеравају потписати уговор о снабдијевању природним гасом, а не могу добити 
приступ транспортном или дистрибутивном систему могу изградити директан гасовод, 
уз претходно одобрење Регулаторне комисије.  

Наиме, увидом у Рјешење о одбијању захтјева за прикључење на излаз са 
транспортног система због непостојања услова за прикључење објеката на 
захтјеваном мјесту прикључења број 01-841/20 од 21.10.2020. године, оператера 
транспортног система у Републици Српској „Гас промет“ а.д. Пале, утврђено је да 
подносилац захтјева нема могућност прикључења, а тиме ни приступа транспортним 
системима у Републици Српској, нити ће изградња директног гасовода угрозити 
сигурност снабдијевања природним гасом нити сигурност рада постојећих 
транспортних или дистрибутивних система, односно неће довести до ометања 
спровођења одредаба о обавезама јавне услуге, укључујући и заштиту крајњих 
купаца.  

Подносиолац захтјева је 26.10.2020. године поднио и захтјев за издавање дозволе за 
обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом која је издата 
25.03.2021. године Рјешењем Регулаторне комисије број 01-422-11/20/Р-174-151 на 
период важења од двије године. Подносилац захтјева је уједно и крајњи купац, који 
ће, на основу издате дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања 
природним гасом, самостално, за своје потребе набављати природни гас. 

Увидом у студију изводљивост, пројектну документацију од септембра 2020. године, 
одлуке надлежних органа Републике Хрватске, као и другу документацију у вези са 
изградњом, коришћењем и одржавањем, утврђено је да је директни гасовод планиран 
тако да обезбјеђује прописане техничке, оперативне, сигурносне и остале услове.  

На основу документације достављене уз захтјев у погледу обезбјеђења финансијских 
средстава за изградњу директног гасовода, утврђено је да подносилац захтјева 
располаже финансијским средствима за изградњу директног гасовода у планираном 
року.  

На основу напријед наведеног, утврђено је да подносилац захтјева испуњава 
критеријуме за издавање претходног одобрења за изградњу директног гасовода 
прописаних одредбама члана 18. Правилника.  

Подносилац захтјева је дужан да изгради директни гасовод у складу са прописима о 
уређењу простора и грађењу, уважавајући специфичност изградње и коришћења овог 
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објекта. Након изградње директни гасовод се може користи искључиво за 
снабдијевање природним гасом подносиоца захтјева као крајњег купца природног 
гаса. Подносилац захтјева је такође дужан да обезбједи сигуран и безбједан рад 
директног гасовода у складу са законима и прописима Републике Српске, да 
успостави процедуре за редовно и ванредно одржавање, обезбједи уграђена 
верификована мјерила, успостави систем евидентирања количина и начине размјене 
података са свим надлежним институцијама итд., у складу са законом и подзаконским 
актима који регулишу ову област.  

Имајући у виду утврђено чињенично стање, а на основу наведених одредби Закона о 
гасу и Правилника одлучено је као у тачки 1., 2. и 3. диспозитива рјешења. 

Изградња директног гасовода, суштински, представља изградњу нове 
инфраструктуре, за коју је одобрено изузеће у смислу прибављања одговарајућих 
дозвола за обављање дјелатности коришћењем дате инфраструктуре након њене 
изградње. Управо због наведеног изузећа, намјена директног гасовода је стриктно 
прописана и ограничена, те одступање од наведеног подразумијева и престанак свих 
врста изузећа и обавезу прибављања свих неопходних дозвола у циљу коришћења 
новоизграђене инфраструктуре у складу са прописима. 

Према дефиницији члана 3. Правилника, Директни гасовод је гасовод који повезује 
произвођача природног гаса, или био – гаса, или гасног система са изолованим 
купцем који није дио транспортног или дистрибутивног система. Директним гасоводом 
може се вршити снабдијевање природним гасом само крајњег купца, односно купаца 
који купује природни гас за властите потребе, јер би у супротном куповина природног 
гаса била у сврху препродаје односно обављања тржишне дјелатности, чиме би 
директни гасовод изгубио свој статус и постао гасни систем или један његов дио, те 
би се приликом изградње и коришћења и третирао као гасни систем. Имајући у виду 
напријед наведено, одлучено је као у тачки 4. диспозитива овог рјешења. 

Тачка 5. диспозитива рјешења заснива се на одредби члана 20. Правилника, на 
основу које је током периода изградње и коришћења директног гасовода енергетски 
субјекат дужан да Регулаторној комисији доставља релевантне информације и 
документацију, те да, без одлагања, обавијести Регулаторну комисију о свим 
околностима које могу довести до одступања од услова из претходног одобрења за 
изградњу директног гасовода.  

На основу одредбе члана 28. став 4. и 6. 3акона о гасу, те члана 22. став 2. Статута 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 59/21), ово рјешење је коначно и објављује се на интернет страници 
Регулаторне комисије, како је утврђено тачком 6. диспозитива овог рјешења. 

Правна поука:                            
 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у 
року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.  

  

 

 
 
 
 

Предсједник 
 
 

Владислав Владичић 
 
 


