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кажњени не плати пуни износ новчане казне, трошкова 
принудне наплате и трошкова поступка.

(3) Новчане казне, трошкови принудне наплате и тро-
шкови поступка бришу се из Регистра по протеку периода 
од пет година од дана када су прекршајни налог или рје-
шење о прекршају постали правоснажни.”.

Члан 9.
У члану 230. послије ријечи: “новчане казне” додају се 

запета и ријечи: “трошкови принудне наплате”.

Члан 10.
У члану 231. послије става 3. додаје се нови став 4, који 

гласи:
“(4) Трошкове принудне наплате у Регистру Пореска 

управа евидентира као дуг.”.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, послије 

ријечи: “новчане казне” додају се запета и ријечи: “трошко-
вa принудне наплате”.

Члан 11. 
У члану 235. у ставу 3. ријечи: “100 КМ” замјењују се 

ријечима: “50 КМ”.

Члан 12.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1099/17 Предсједник
18. октобра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1846
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
комуналним дјелатностима, који је Народна скупштина 
Републике Српске усвојила на Двадесет другој сједници, 
одржаној 18. октобра 2017. године, а Вијеће народа 27. ок-
тобра 2017. године констатовало да усвојеним Законом о 
измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима 
није угрожен витални национални интерес ни једног кон-
ститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3220/17 Предсједник
30. октобра 2017. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНAMA И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА

Члан 1.
У Закону о комуналним дјелатностима (“Службени гла-

сник Републике Српске”, број 124/11) у члану 3. у тачки г) 
ријеч: “топловодном” замјењује се ријечју: “дистрибутив-
ном”.

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

“т) систем даљинског гријања је јединствен технич-
ко-технолошки систем међусобно повезаних енергетских 
објеката који служе за обављање дјелатности из тачке г) 
овог члана, а састоји се од топлотног извора, дистрибутив-
не (вреловодне и топловодне) мреже и подстаница потро-
шача као предајних станица,

ћ) дистрибутивни систем је дио система даљинског 
гријања који чини дистрибутивна мрежа за пренос топлот-
не енергије тарифним купцима, а који се састоји од вре-
ловода и топловода (подземних и надземних) и уређаја и 
постројења који су њихови саставни дијелови,

у) тарифни купац топлотне енергије је правно или фи-
зичко лице чији је објекат прикључен на дистрибутивну 
мрежу и који користи енергију за властите потребе у про-
писаном тарифном систему,

ф) унутрашње гријне инсталације су топловодне ин-
сталације 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 кому-

налне 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 комунал-

на 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 посло-
ве повјерити једном или више предузећа или привредних 
друштава, под условима прописаним овим законом и Одлу-
ком о снабдијевању топлотном енергијом, тарифним си-
стемима 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 тро-
шкова за испоручену топлотну енергију тарифним купци-
ма, 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 ко-
муналне услуге производи и испоручује тарифним купци-
ма, као корисницима комуналне услуге,

б) основе за формирање цијене и одређивање тарифних 
група, тарифних ставова и елемената за обрачун испоруче-
не топлотне енергије,

в) разврставање корисника по тарифним групама и под-
групама,

г) обрачун, расподјелу и плаћање трошкова испоручене 
топлотне енергије тарифном купцу, као и трошкове дистрибу-
ције према инсталираној снази када корисник није преузимао 
топлотну енергију, односно када се очитавање на његовом мјер-
ном 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 ко-

ришћења топлотне енергије.
(5) Дјелатност испоруке топлотне енергије, управља-

ња 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 испо-
ручилац закључује уговор из члана 16. овог закона, а који 


