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Нацрт 
 
 

ЗАКОН  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ГАСУ 

 
 

Члан 1. 
 
У Закону о гасу („Службени гласник Републике Српске“, број 22/18) у члану 3. у 

ставу 1. послије тачке 18)  додаје се нова тачка 19) , која гласи: 
 „19) компримовани природни гас је гас у гасовитом стању компримован на 
притисак већи од 100 бара“, а досадашња тачка 19) постаје тачка 20) и слиједом се 
повећавају остале тачке.  

Послије тачке 25)  додаје се нова тачка 26) , која гласи: 
 „26) оператер постројења за компримовање природног гаса (енгл. compressed 
natural gas)  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“, а досадашња тачка 26) 
постаје тачка 27) и слиједом се повећавају остале тачке.  

Члан 2. 
 

У члану 5. у ставу 1. тачка 5) брише се, а досадашње  т. 6. и 7. постају  т. 5. и 6.  
У ставу 1. у тачки 6) тачка се замјењује запетом и додаје се нова тачка 7), која 

гласи: 
„8) управљање постројењем за компримовани природни гас.“ 
 
                                                                   Члан 3. 
У члану 6. у ставу 1. тачка 4) послије ријечи: „утечњени“ додају се ријечи: „и 

компромовани“. 
Тачка  5. мијења се и гласи: 
„ снабдијевање и трговина природним гасом, у случајевима када је у складу са 

овим законом корисницима дозвола за снабдијевање и трговину природним гасом 
одређена обавеза пружања јавне услуге“. 

 
                                                                               Члан 4. 

У члану 9. послије става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 
„(5) Изузетно у случају изградње новог дистрибутивног или транспортног система 

природног гаса, енергетски субјекат може обављати енергетску дјелатност у смислу овог 
закона у периоду од шест мјесеци за дистрибутивни, однсоно 12 мјесеци за транспортни 
систем од дана издавања одобрења за употребу предметног система, у коме периоду је 
дужан да прибави дозволу за обављање дјелатности у складу са овим законом“. 

 
                                                                 Члан 5. 
 
У члану 15. у ставу 1.  тачки 3) послије ријечи: „гаса“ брише се запета и ријечи: „ а 

обављају своје дјелатности као јавне услуге“. 
 



 

                                                                 Члан  6. 
 
У члану 22. у ставу 1.  тачки 8) послије ријечи: „комисије“ брише 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 ставу 1.  тачки 1) послије ријечи: „гаса“ брише се запета и ријечи:  

„транспорт, дистрибуцију, складиштење и снабдјевања 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 ставу 1. тачки 3) подтачки 1. послије ријечи: „тарифа“ додају се риечи: 
„за снабдјевање“. 

Подтачка 4. мијења се и гласи: 
           „Методологије за одређивање тарифа за снабдијевање природног гаса у обавези 
јавне услуге (јавно снабдјевање)“. 
   
                                                                               Члан 9. 
 

У члану 27. у ставу 2. 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, а странкама се омогућава изјашњење у писаној форми 

о наводима противне стране“.  

 

                                             Члан 11. 

 

У члану 36. у  ставу 7. брише се на крају тачка и послије ријечи: „гаса“ додају се 
ријечи: 

„изузев у случају изградње новог система за транспорт природног гаса, при чему је 
дужан прибавити  дозволу за изграђени дио у року од 12 мјесеци од дана прибављања 
употребне дозволе, и у ком периоду има право обављати дјелатност транспорта 
природног гаса на новоизграђеном дијелу система.  

  
 

 
 
 
 



 

Члан 12. 
 

Члан 47.  став 3. мијења се и гласи: 
''(3) Оператер транспортног система доноси правила и накнаде за дебаланс 

транспортног система природног гаса у складу са Метогологијом донешеном од стране 
Регулаторне комисије, на транспарентан, непристрасан и економичан начин''. 

 
 
 
 

Члан 13. 
 

             У члану 51. у ставу 4. број: „2“ се замјењује бројем: „3“. 
У ставу 7. ријечи: „методологије за обрачун“ замјењују се ријечима: „правила за 

утврђивање“. 
Став 8. мијења се и гласи: 
''(8) Правила балансирања и накнаде за дебаланс доноси оператор транспортног 

система уз претходну сагласност Регулаторне комисије''. 
Став (9) мијења се и гласи: 
''(9) Рјешење Регулаторне комисије о давању сагласности на Правила балансирања 

и накнаде за дебаланс објављују се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и на 
интернет страници оператора транспортног система''. 

 
 
                                                                    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. додају се нове  т. 7. и 8. које гласе: 
„7) оператер постројења за  утечњавање природног гаса, 
 8) оператер постројења за  за компримовање природног гаса“. 
 
                                                                   Члан 15. 
 У члану 97. став 1. 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“. 

У ставу 2. послије ријечи: „бира“ додаје се ријеч: „јавни“. 
У ставу 3. послије ријечи: „услуге“ брише се запета и ријечи: „као услове 

снабдјевања“.  
Став 4. мијења се и гласи: 
„(4) Као снабдјевач са обавезом јавне услуге може бити одређен постојећи 

корисник дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине природним гасом, а 
бира се напериод до пет година“.  

                                                                    Члан 16.   
 



 

У члану 98. у ставу 3. послије ријечи: „гасом“ брише се запета и ријечи: 
„укључујући уговорне цијене које примјењује“. 

 
                                                                  
                                                                  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. ипред ријечи: „Оператер“ додају се ријечи: „Снабдјевач, 

односно“. 
У ставу 3. послије ријечи: „приговора“ додају се ријечи; „ снабдјевач, односно“. 

 
                                                                    Члан 21. 
 
У члану 137. у ставу 2. ријеч: „двије“ замјењује се ријечју: „четири“. 

 
       Члан 22. 

 
Послије члана 137. додаје се нови члан 137а. који гласи: 
                                                                   „Члан 137а 
(1)  Снабдјевање са обавезом јавне услуге до избора снабдјевача са обавезом јавне 

услуге у складу са одредбама овог закона обављаће привредна друштва „Сарајево-гас“ 
а.д. Истиочно Сарајево и „Зворник-стан“ а.д. Зворник на територијама на којима врше 
снабдјевање 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 одредбама чл. 97. и 103. овог закона. 

 
 
 
 
 



 

                                                                       Члан 23. 
 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Српске“.  

 
 
 

Број:  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
Бања Лука  
                                                                                                                             Недељко Чубриловић 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ГАСУ 

 
 
I  УСТАВНИ ОСНОВ 
 

Уставни основ за доношења овог закона садржан је у Амандману XXXII на члан 68. т. 
6. и 8. Устава Републике Српске, према којима Република уређује и обезбјеђује својинске 
и облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других 
организација, као и основне циљеве и правце привредног, научног и технолошког 
развоја, и у члану 70. став 2. Устава Републике Српске, којим је утврђено да Народна 
скупштина Републике Српске доноси законе, друге прописе и опште акте. 

 
II  УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И  
 ПРАВИЛИМА НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ 
 
 

 
III  УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

  
 
IV  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Ове измјене и допуне предлажу се у циљу побољшања и повећања стандарда услуга 

и конкурентности на унутрашњем тржишту природног гаса, тако да се прецизнијим 
дефинисањем права и обавеза свих субјеката ово тржиште што квалитетније уреди.  

Закон о гасу донесен је 2018. године, па је ова временска дистанца од двије године, 
током  провођења закона, показала  да се нису стекли у одређеним случајевима реални 
услови за провођење  појединих  одреби закона, као и да су настали одређени односи на 
тржишту природног гаса које је потребно регулисати законом.  

С обзиром на то, искуство стечено у двогодишњој примјени Закона о гасу и 
праћењем тржишта природног гаса неопходно је било регулисати управљање 
постројењем за компримовани гас као енергетску дјелатност у сектору гаса, а  
снабдјевање природним гасом у обавези јавне услуге изоставити као енергетску 
дјелатност. 

Надаље, Регулаторна комисија током примјене закона имала је низ примједби на 
одређена законска рјешења која је поребно измјенити или допунити ради ради потунијег 
регулисања и несметаног провођења. 

У вези са наведеним било је потребно измјенити или допунити законске одредбе 
које се односе на: издавање дозвола код изградње новог транспортног или 
дистрибутивног система, ступање на снагу одређених аката које доноси Регулаторна 
комисија, непотребно набрајање енергетских дјелатности у сектору гаса, као и доношење 
одређених акционих планова, код одузимања дозвола од стране Регулаторне комисије 
због кршења обавеза из закона прецизније одређивање енергетског субјекта, поступак 
рјешавања спора пред Регулаторном комисијом у скраћеном поступку, доношење 
Правила балансирања и накнада за дебаланс, начин избора снабдјевача са обавезом 
јавне услуге и снабдјевача посљедњег избора, продужетак рока за усклађивање 
пословања за енергетске субјекте који обављају дјелатност транспорта и управљања 



 

транспортним системом,  именовање снабдјевача са обавезом јавне услуге до избира 
истог и снабдјевача посљедњег избора  у складу са одредбама овог закона.  

 
 

V  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 
 

Чланом 1. додаје се у дефиницијама нова тачка везано за компримовани 
природни гас којом се дефинише појам компримованог гаса. 

Чланом 2. одређује  се да снабдјевање природним гасом у обавези јавне услуге 
брише се као енергетска дјелатност у сектору природног гаса, а додаје се управљање 
постројењем за компримовани природни гас као енергетска дјелатност у сектору 
природног гаса. 

Чланом  3. додаје се као јавна услуга поред управљања постројењем за утечњени 
природни гас и компримовани природни гас. Тачка 5. закона на снази  мијења се у смислу 
да је  за снабдијевање и трговину природним гасом, у случајевима када је у складу са 
овим законом корисницима дозвола за снабдијевање и трговину природним гасом 
одређена обавеза пружања јавне услуге. 

Чланом  4. додаје се нови став који прописује  изузетак код изградње новог 
дистрибутивног или транспортног система у вези са роком за прибављање дозвола за 
обављање дјелатности. 

Чланом 5.  спречава се могућност привременог одузимања дозвола од стране 
Регулаторне комисије енергетском субјекту који обављају своје дјелатности као јавне 
услуге. 

Чланом 6. брише се ступање на снагу аката које доноси Регулаторна комисија од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.  

Чланом 7. брише се набрајање енергетских дјелатности у сектору природног гаса 
као сувишно и брише се доношење акционог плана од стране Регулаторне комисије 
којим се види привременост регилисања цијена снабдјевања у јавној услузи као 
непотребно. 

Чланом 8 додају се ријечи снабдјевања ради потпунијег регулисања.  
Чланом 9. замјењују се ријечи независном оператеру система ријечима оператору 

транспортног система ради потпунијег регулисања. 
Чланом 10. додаје се нови став који прописује скраћени поступак у рјешавању 

спора и могућност изјашњења странке у поступку о наводима противне стране. 
Чланом 11. прописује се изузетак за оператера транспортног система код изградње 

новог транспортног система у вези са роком за прибављање дозвола за обављање 
дјелатности. 

Чланом 12. одређено је да оператор транспортног система доноси паравила и 
накнаде умјесто тарифа. 

 Чланом 13. исправљена је техничка гршка закона на снази у смислу да се став 4. 
односи на став 3, а не на став 2. и замјењене су ријечи методологије за обрачун ријечима 
правила за утврђивање из разлога што се у овом случају ради правилима. 

Чланом 14. брисан је снабдјевач природног гаса са обавезом јавне услуге, као 
чесник на тржишту природног гаса, а додат је оператер постројења за утечњени 
природни гас и оператер система за компримовани природни гас. 

Чланом 15. измјеном је начин избора снабдјевача са обавезом јавне услуге  
усаглешен са поступањем Регулаторне комисије. 



 

Чланом 16. бришу се из Општих услова снабдјевања уговорне цијене које 
примјењује снабдјевач из разлога што сматрају цијене пословном тајном. 

Чланом 17. брише се обавеза Регулаторне комисије за издавање дозволе о 
достављању повјерљивих пословних података у вези са појединим купцима на тржишту 
природног гаса и одлучивање у вези са објављивањем података. 

Чланом 18. измјеном је начин избора снабдјевача посљедњег избора  усаглешен 
са поступањем Регулаторне комисије. 

Чланом 19. брисано је да Регулаторна комисија обезбјеђује да остале категорије 
купаца осим домаћинстава не могу имати заштиту и да је регулација цијене доступна 
само ради обезбјеђивања снабдијевања домаћинства и само у мери у којој је то 
неопходно, као непоребно 

Чланом  20. код приговора купца додат је и снабдјевач природног гаса као страна, 
поред оператора система коме се може купац обратити приговором у слачају обуставе 
испоруке природног гаса или искључења. 

Чланом 21. измјењен је рок са двије на четири године за усклађивање пословања 
са чл.44. и 46. закона за енергетске субјекте који имају дозволу за обављање дјелатности 
транспорта и управљања транспортним системом. 

Чланом 22. додат је нови члан закона којим се одређује снабдјевач са обавезом 
јавне услуге и снабдјевач посљедњег избора до избора истих у складу са одредбама овог 
закона, као прелазно рјешење. 

Чланом 23. прописује ступање на снагу закона.    
 

 
VI  УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈE У ИЗРАДИ ЗАКОНА 

 
У складу са чланом 36. став 1. тачка 9.  Пословника о раду Владе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) и Смјерницама за поступање 
републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона 
(„Службени гласник Републике Српске“, број123/08), обрађивач је консултације са 
јавношћу спровео тако што је затражио мишљење о нацрту закона од релевантних 
институција и привредних друштава, из сектора гаса које је уградио у текст Закона.   

Такође, у току израде Нацрта закона, Нацрт закона  је био постављен на интернет 
страници Министарства ради упознавања јавности, добијања евентуалних примједаба и 
сугестија, и израде што квалитетнијег текста Закона. 

 
VII  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 

За спровођење овог закона нису потребна средства из буџета Републике Српске. 
 
 
 

 


