
ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНAMA И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  

КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА 

 
 

Члан  1. 

 

У Закону о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/11) у члану 3. у тачки г) ријеч: „топловодном“ замјењује се ријечју: 

„дистрибутивном“. 

Послије тачке с) додају се нове т. т), ћ), у) и ф) које гласе: 

„т) систем даљинског гријања је јединствен техничко-технолошки систем 

међусобно повезаних енергетских објеката који служе за обављање дјелатности из тачке 

г) овог члана, а састоји се од топлотног извора, дистрибутивне (вреловодне и топловодне) 

мреже и подстаница потрошача као предајних станица, 

ћ) дистрибутивни систем је дио система даљинског гријања који чини 

дистрибутивна мрежа за пренос топлотне енергије тарифним купцима, а који се састоји 

од вреловода и топловода (подземних и надземних) и уређаја и постројења који су 

њихови саставни дијелови, 

у) тарифни купац топлотне енергије је правно или физичко лице чији је објекат 

прикључен на дистрибутивну мрежу и који користи енергију за властите потребе у 

прописаном тарифном систему, 

ф) унутрашње гријне инсталације су топловодне инсталације и уређаји који почињу 

из подстанице, а чине их уређаји, разводна мрежа и гријна тијела у објекту,“. 

Досадашње т. ш) и т) постају т. х) и ц). 

 

Члан 2.  

 

У члану 6. у ставу 1. испред ријечи: „Јединица“ додаје се број: „1“ у обостраној 

загради. 

Послије тачке в) додају се нове т. г) и д) које гласе: 

„г) опште услове које садржи уговор између даваоца и корисника комуналне услуге, 

д) услове за коришћење и престанак коришћења комуналне услуге,“. 

Досадашње т. г) и д) постају т. ђ) и е). 

Послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„(2) Одлуку из става 1. овог члана доноси скупштина јединице локалне самоуправе.“ 

 

Члан  3. 

 

У члану 9. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5. и 6. који гласе: 

„(3) Изузетно од става 1. овог члана, ако је комунална дјелатност производња и 

испорука топлотне енергије за загријавање зграда, јединица локалне самоуправе може 

раздвојити дјелатност производње топлотне енергије и дјелатност дистрибуције 

топлотне енергије и ове послове повјерити једном или више предузећа или привредних 

друштава, под условима прописаним овим законом и Одлуком о снабдијевању 

топлотном енергијом, тарифним системима за обрачун топлотне енергије и извршених 

услуга коју доносе јединице локалне самоуправе које имају систем даљинског гријања. 

(4) Одлуком из става 3. овог члана јединица локалне самоуправе одређује моделе 

обрачуна и расподјеле трошкова за испоручену топлотну енергију тарифним купцима, 

као и услове за прикључење и искључење са система, а нарочито: 



а) основне тарифне елементе за обрачунавање топлотне енергије коју произвођач 

топлотне енергије као давалац комуналне услуге производи и испоручује тарифним 

купцима, као корисницима комуналне услуге, 

б) основе за формирање цијене и одређивање тарифних група, тарифних ставова и 

елемената за обрачун испоручене топлотне енергије, 

в) разврставање корисника по тарифним групама и подгрупама, 

г) обрачун, расподјелу и плаћање трошкова испоручене топлотне енергије тарифном 

купцу, као и трошкове дистрибуције према инсталираној снази када корисник није 

преузимао топлотну енергију, односно када се очитавање на његовом мјерном уређају 

није мијењало у односу на претходни обрачун,  

д) методологију формирања цијена топлотне енергије и поступак промјене, 

ђ) матрицу тарифних модела, 

е) услове за прикључење на мрежу и за престанак коришћења топлотне енергије. 

(5) Дјелатност испоруке топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом и 

снабдијевања топлотном енергијом обухвата и евентуално преузимање топлотне 

енергије од других произвођача топлотне енергије ради испоруке ове енергије тарифним 

купцима са којима испоручилац закључује уговор из члана 16. овог закона, а који садржи 

све битне елементе када је ријеч о цијени, плаћању, роковима испоруке, престанку 

коришћења ове комуналне услуге и слично. 

(6) Давалац комуналне услуге дужан је да на испостављеном рачуну посебно истакне 

и обрачуна трошкове испоручене топлотне енергије и трошкове дистрибуције према 

инсталираној снази.“ 

 

Члан  4. 

 

Послије члана 9. додаје се нови члан 9а. који гласи: 

„Члан 9а. 

 

(1) Корисник комуналне услуге користи комуналне услуге које је јединица локалне 

самоуправе организовала на свом подручју у складу са одредбама овог закона. 

(2) Изузетно од става 1. овог члана,  кориснику комуналне услуге може се на његов 

захтјев одобрити да не користи неку комуналну услугу или престанак њеног коришћења, 

односно корисник има право на раскид уговора ако давалац те услуге не може 

обезбиједити прописани квалитет, ако техничке карактеристике система не омогућавају 

њено коришћење или ако за корисника постоје боља техничка и економски повољнија 

рјешења, под условом да то не шкоди другим корисницама, водећи рачуна о мјерама из 

члана 5. овог закона. 

(3) Услови под којима се кориснику комуналне услуге може одобрити да не користи 

неку комуналну услугу или да је престане користити детаљније се прописују у одлуци из 

члана 6. став 2. овог закона. 

(4) Провјеру испуњености услова из става 2. овог члана и израду одговарајућег 

стручног мишљења врши лице овлаштено за такву врсту послова које је независно од 

даваоца и корисника комуналне услуге.“ 

 

Члан 5. 

 

Члан 11. мијења се и гласи: 

„(1)  Обављање комуналне дјелатности управљања кабловским канализацијама за 

комуникацијске каблове и системе телевизије, интернета и слично, може вршити једно 



или више правних лица која су регистрована за ту дјелатност и која са јединицом локалне 

самоуправе закључе уговор из члана 10. овог закона. 

(2) Уговором из става 1. овог члана одређују се услови за обављање комуналне 

дјелатности управљања кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и 

системе телевизије, интернета и слично, те услови за изградњу нове или коришћење 

постојеће мреже и висина накнаде коју је лице дужно да плаћа јединици локалне 

самоуправе, а у складу са условима прописаним у одлуци из члана 6. став 2. овог закона.” 

 

Члан 6. 

 

У члану 16. послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„(2) Уговори закључени са корисницима комуналних услуга који те услуге користе 

за личне потребе или потребе свог домаћинства закључују се у складу са одредбама 

закона којим се уређује заштита права потрошача у Републици Српској.“ 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

 

Члан 7.  

 

У члану 39. у ставу 1. додаје се нова тачка а) која гласи: 

„а) одбије да закључи уговор из члана 16. овог закона, осим за случајеве из члана 9а. 

став 2. овог закона,“. 

Досадашње т. а), б), в), г) и д) постају т. б), в), г), д) и ђ). 

 

Члан  8. 

 

У члану 41. у ставу 1. испред ријечи: „Јединица“ додаје се број: „1“ у обостраној 

загради. 

Послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„(2) Јединице локалне самоуправе дужне су да у року од шест мјесеци од дана 

ступања на снагу овог закона: 

а) ускладе одлуку из члана 6. став 2. овог закона са одредбама овог закона и 

б) донесу одлуку из члана 9. став 3. овог закона уколико имају успостављен систем 

даљинског гријања.“ 

 

Члан 9. 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1100/17                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 18. октобар 2017. године                           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

 

                                 Недељко Чубриловић 

 


