
(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у банци новчаном казном од 1.000 КМ до
4.000 КМ.

Члан 13.

(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 40.000 КМ
казниће се за прекршај Агенција ако:

а) не успостави и не води Регистар у складу чланом 2.
овог закона,

б) не ажурира, не обезбиједи идентичност и не чува
податке у складу са чланом 8. овог закона,

в) достави податке који се сматрају тајним, супротно
члану 9. став 3. овог закона,

г) не омогући коришћење података на начин прописан
чланом 10. овог закона и

д) наплаћује накнаде за извршене услуге супротно
одлуци из члана 11. овог закона.

(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у Агенцији новчаном казном од 2.500 КМ
до 10.000 КМ.

Члан 14.

(1) Агенција ће у року од 30 дана од дана ступања на
снагу овог закона донијети упутство о начину и поступку
достављања података у Регистар, вођењу и садржају Реги-
стра, као и начину и поступку коришћења података из
Регистра.

(2) До доношења упутства из става 1. овог члана при-
мјењује се упутство које је важило до дана ступања на сна-
гу овог закона, ако није у супротности са овим законом.

Члан 15.

Надзор над спровођењем овог закона од стране Аген-
ције врши Министарство финансија, а непосредну контро-
лу његове примјене у банкама врши Агенција за банкар-
ство Републике Српске.

Члан 16.

Агенција је дужна да садржај и вођење Регистра, као и
начин коришћења података из Регистра усклади са одред-
бама овог закона најкасније у року од 90 дана од дана њего-
вог ступања на снагу.

Члан 17.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о Јединственом регистру рачуна пословних субјеката
(“Службени гласник Републике Српске”, број 46/04).

Члан 18.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-723/12 Предсједник
17. маја 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1175

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЦЈЕВОВОДНОМ 
ТРАНСПОРТУ ГАСОВИТИХ И ТЕЧНИХ 
УГЉОВОДОНИКА И ДИСТРИБУЦИЈИ 

ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА

Проглашавам Закон о цјевоводном транспорту гасови-
тих и течних утљоводоника и дистрибуцији гасовитих
угљоводоника, који је Народна скупштина Републике Срп-
ске усвојила на Осамнаестој сједници, одржаној 17. маја
2012. године, а Вијеће народа 28. маја 2012. године конста-
товало да усвојеним Законом о цјевоводном транспорту

гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасови-
тих угљоводоника није угрожен витални национални инте-
рес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1728/12 Предсједник
31. маја 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н

О ЦЈЕВОВОДНОМ ТРАНСПОРТУ ГАСОВИТИХ И 
ТЕЧНИХ УГЉОВОДОНИКА И ДИСТРИБУЦИЈИ 

ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се цјевоводни транспорт, услови
за безбједан и несметан цјевоводни транспорт гасовитих и
течних угљоводоника и дистрибуцију гасовитих угљоводо-
ника, пројектовање и изградња, испитивање и пуштање у
рад, стручна оспособљеност за коришћење и одржавање
цјевовода, мјере заштите и вршење надзора над примјеном
овог закона.

Члан 2.

Појмови који се користе у овом закону имају сљедеће
значење:

а) гасовити и течни угљоводоници су: природни гас,
био-гас, гас из постројења за гасификацију и њихове смје-
се, сирова нафта, гасни кондензат и гасовити и течни дери-
вати нафте, прописаних физичко-хемијских карактеристи-
ка,

б) одоризација је додавање средстава карактеристич-
ног, непријатног и јаког мириса природном гасу, био-гасу и
течном нафтном гасу, у циљу утврђивања његовог некон-
тролисаног истицања,

в) енергетски субјект је правно лице које у складу са
Законом о енергетици обавља једну или више енергетских
дјелатности у области цјевоводног транспорта или дистри-
буције и посједује дозволу (лиценцу) за обављање те дје-
латности,

г) купац је правно или физичко лице које купује гасо-
вите и течне угљоводонике за своје потребе,

д) заштитни појас цјевовода је прописани простор са
једне и друге стране цјевовода, рачунајући од осе цјевово-
да, у коме други објекти утичу на њихову сигурност,

ђ) радни појас је прописани минимални простор дуж
трасе цјевовода потребан за њихову несметану изградњу и
одржавање и

е) зоне опасности су прописани дијелови простора у
којима се налазе или постоји могућност да се нађу запаљи-
ве и експлозивне смјесе пара, течности и ваздуха, односно
гаса и ваздуха.

II - ЦЈЕВОВОД И ЦЈЕВОВОДНИ ТРАНСПОРТ

1. Цјевовод

Члан 3.

(1) Цјевовод у смислу овог закона је функционално
спојени низ цијеви са припадајућом арматуром и опремом,
које су повезане и постављене на прописан начин, а служи
за транспорт течних и гасовитих угљоводоника и дистри-
буцију гасовитих угљоводоника.

(2) Цјевоводом из става 1. овог члана сматрају се:

а) гасовод,

б) нафтовод и

в) продуктовод.

Члан 4.

(1) Гасовод је цјевовод за транспорт и дистрибуцију
гасовитих угљоводоника и обухвата:

а) међудржавни систем цјевовода за транспорт гаса,
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б) цјевоводе од пријемних станица,

в) цјевоводе од отпремних и сабирно-отпремних стани-
ца на експлоатационим пољима,

г) цјевоводе од мјеста прераде и припреме,

д) цјевоводе од постројења за регасификацију и

ђ) цјевоводе од складишта и до складишта за природни
гас до купца, укључујући и цјевоводе за дистрибуцију при-
родног гаса.

(2) Саставни дијелови гасовода су:

а) компресорске станице,

б) чистачке станице,

в) помоћни резервоари и посуде под притиском,

г) блок-станице,

д) системи катодне заштите,

ђ) арматуре,

е) мјерно-регулационе станице,

ж) систем за даљински надзор и управљање,

з) системи за одоризацију,

и) телекомуникациона мрежа за потребе система
даљинског надзора и

ј) друга одговарајућа постројења и уређаји.

Члан 5.

(1) Нафтовод је цјевовод за транспорт сирове нафте од
отпремне станице, сабирно-отпремне станице или терми-
нала до рафинерије нафте, као и међудржавни систем за
транспорт нафте.

(2) Саставни дијелови нафтовода су:

а) пумпне и чистачке станице,

б) системи катодне заштите,

в) арматуре,

г) мјерно-регулациона опрема,

д) систем за даљински надзор и управљање,

ђ) телекомуникациона мрежа за потребе система
даљинског надзора и

е) друга одговарајућа постројења и уређаји.

Члан 6.

(1) Продуктовод је цјевовод који служи за транспорт
течних деривата нафте од рафинеријског постројења до
купца или складишта.

(2) Саставни дијелови продуктовода су:

а) пумпне станице,

б) арматуре,

в) мјерно-регулациона опрема,

г) системи катодне заштите,

д) телекомуникациона мрежа за потребе система
даљинског надзора и

ђ) друга одговарајућа постројења и уређаји.

2. Цјевоводни транспорт

Члан 7.

(1) Цјевоводним транспортом сматра се транспорт
гасовитих и течних угљоводоника кроз гасоводе, нафтово-
де и продуктоводе радног притиска већег од 16 barа.

(2) Дистрибуција је пренос гасовитих угљоводоника од
гасовода за транспорт до купца, гасоводима радног прити-
ска мањег од 16 bara.

Члан 8.

Међудржавним системом за транспорт нафте, односно
гаса сматра се систем за транспорт нафте или природног
гаса, односно њихових прерађених производа који прелази
преко територије Републике Српске и територија других
држава.

Члан 9.

Цјевоводни систем је систем од више цјевовода који су
спојени у једну техничко-технолошку цјелину, односно
мрежу, која служи за транспорт или дистрибуцију течних,
односно гасовитих угљоводоника на одређеном подручју.

III - УСЛОВИ ЗА БЕЗБЈЕДАН И НЕСМЕТАН 

ЦЈЕВОВОДНИ ТРАНСПОРТ ГАСОВИТИХ И ТЕЧНИХ

УГЉОВОДОНИКА И ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСОВИТИХ

УГЉОВОДОНИКА

1. Пројектовање и изградња

Члан 10.

(1) Цјевоводи се пројектују и граде у коридору утврђе-
ном документом просторног уређења, на основу локациј-
ских услова и одобрења за грађење, а на траси за коју се
утврди да се у погледу природних и радом створених усло-
ва и примјеном прописа обезбјеђује безбједност цјевовода
и сигурност живота и здравља људи, животне средине и
материјалних добара.

(2) Траса цјевовода обиљежава се на прописан начин.

(3) Цјевоводи на којима се не примјењује право при-
ступа треће стране и нису намијењени за обављање дјелат-
ности од општег интереса не могу се градити на земљишту
на којем је потребно извршити експропријацију.

Члан 11.

(1) Министар надлежан за послове енергетике (у
даљем тексту: министар) доноси упутство за израду тех-
ничке документације, која чини саставни дио одобрења за
грађење цјевоводних система.

(2) Упутство из става 1. овог члана доноси министар на
основу прописа из области енергетике.

Члан 12.

Цјевоводни систем је опремљен системом за даљински
надзор и управљање и системом веза, у циљу остваривања
безбједног и несметаног преноса информација које се
односе на њихово коришћење и одржавање.

Члан 13.

(1) Електрична опрема и инсталације у зонама опасно-
сти изводе се у складу са техничким и другим прописима
из области противексплозивне и противпожарне заштите.

(2) Министар, по претходно прибављеном мишљењу
министра надлежног за унутрашње послове, доноси пра-
вилник којим се прописују услови за пројектовање, уград-
њу и одржавање опреме и инсталација из става 1. овог чла-
на.

Члан 14.

(1) Природни гас, течни нафтни гас и био-гас за пропи-
сане видове потрошње обавезно се одоришу.

(2) Министар доноси правилник којим се прописују
технички услови и нормативи за одоризацију гасовитих
угљоводоника из става 1. овог члана.

2. Испитивање, пуштање у рад, коришћење, 

одржавање и стручно оспособљавање

Члан 15.

(1) У току изградње, а прије пуштања у рад цјевовода,
врши се њихово испитивање.

(2) Пуштање у рад цјевовода врши се у складу са
одредбама овог закона.

(3) Министар доноси правилник којим прописује усло-
ве и начин испитивања цјевовода у току изградње, а прије
њиховог пуштања у рад.

Члан 16.

Коришћење и одржавање цјевовода обухвата техничко
руковођење, руковање и одржавање.
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Члан 17.

Техничко руковођење цјевоводима је обављање струч-
них послова организације и контроле функционисања и
одржавања цјевоводног система или његовог дијела, одно-
сно погона, као и руковођење радом лица која рукују и одр-
жавају цјевоводе.

Члан 18.

Руковање цјевоводима је обављање стручних послова и
радњи, као што су пуштање, заустављање, пуњење, пра-
жњење, манипулација цјевоводима, као и друге радње које
су у функцији обављања транспорта и дистрибуције цјево-
водима.

Члан 19.

Одржавање цјевовода је збир мјера и радњи за утврђи-
вање и оцјењивање стварног стања цјевовода и активности
у циљу очувања сталне техничке исправности цјевовода и
успостављање потребног стања ради стварања услова за
безбједан и несметан транспорт и дистрибуцију цјевоводи-
ма.

Члан 20.

Министар доноси правилник којим прописује услове и
начин коришћења и одржавања у току рада цјевовода,
ремонта и ванредних догађаја, преглед и одржавање сигур-
носних уређаја, начин обавезне и повремене контроле цје-
вовода и вођење посебне евиденције о извршеној контро-
ли.

Члан 21.

Енергетски субјект дужан је да донесе акта којима се
уређују поступак и начин руковања цјевоводима према
препоруци произвођача опреме, као и поступак и периоде
одржавања цјевовода, у складу са одредбама овог закона и
другим прописима из ове области.

Члан 22.

Цјевоводи или дијелови цјевовода који се више не
користите морају се физички одвојити од цјевоводног
система, уређаја или постројења, очистити од угљоводони-
ка и запаљивих смјеса, инертизовати и затворити.

Члан 23.

(1) Цјевоводи или дијелови цјевовода и њихових уређа-
ја и постројења који су привремено искључени из употре-
бе, као и нови или реконструисани цјевоводи који нису
пуштени у рад у прописаном року могу се пустити у рад,
након поновног испитивања, у складу са чланом 15. став 2.
овог закона.

(2) Искључењем из става 1. овог члана не сматра се
искључење које је у функцији одржавања цјевовода.

Члан 24.

(1) Енергетски субјект дужан је да води евиденцију о
транспортованим и дистрибуираним количинама гасови-
тих и течних угљоводоника и да податке из те евиденције
у прописаном року доставља министарству надлежном за
послове енергетике.

(2) Министар доноси правилник којим прописује роко-
ве и начин вођења евиденције о транспортованим и
дистрибуираним количинама гасовитих и течних угљово-
доника из става 1. овог члана.

Члан 25.

Енергетски субјект који обавља дјелатности из области
гаса, нафте и деривата нафте дужан је да има у радном
односу на неодређено вријеме са пуним радним временом
лица која испуњавају сљедеће услове:

а) за обављање послова техничког руковођења гасово-
дима, нафтоводима и продуктоводима:

1) завршен факултет техничке струке, степен првог
циклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент (машинске,
електротехничке, технолошке и слично),

2) најмање двије године радног искуства на пословима
из области гаса, нафте и деривата нафте и

3) положен стручни испит;

б) за обављање послова руковања гасоводима, нафто-
водима и продуктоводима:

1) завршена средња школа техничке струке (машинске,
електротехничке, технолошке и слично),

2) најмање двије године радног искуства на пословима
руковаоца на гасоводима, нафтоводима и продуктоводима,

3) положен стручни испит;

в) за обављање послова одржавања ремонта и сличних
послова на гасоводима, нафтоводима и продуктоводима:

1) завршена средња школа техничке струке (машинске,
електротехничке и слично),

2) најмање двије године радног искуства на пословима
одржавања, ремонта и сличним пословима на гасоводима,
нафтоводима и продуктоводима и

3) положен стручни испит.

Члан 26.

(1) Стручна оспособљеност за обављање послова тех-
ничког руковођења, руковања и одржавања гасовода про-
вјерава се полагањем стручног испита у складу са пропи-
сом којим се уређује полагање стручног испита из области
гаса.

(2) Стручна оспособљеност за обављање послова тех-
ничког руковођења, руковања и одржавања нафтовода и
продуктовода провјерава се полагањем стручног испита.

(3) Стручни испит из става 2. овог члана полаже се
пред комисијом коју именује министар.

(4) Министар доноси правилник којим прописује усло-
ве, програм, начин и трошкове полагања стручног испита
из става 3. овог члана.

3. Мјере заштите

Члан 27.

Енергетски субјект дужан је да пројектује, изведе и спро-
води мјере безбједности и заштите здравља на раду, мјере
заштите животне средине и мјере заштите од пожара и екс-
плозије, у складу са прописима који уређују ове области.

Члан 28.

(1) Приликом коришћења и одржавања цјевовода може
се из цјевовода повремено, на прописаним мјестима, испу-
штати у околину или спаљивати на бакљи само неотровни
гас или течност која под атмосферским условима постаје
гасовита.

(2) Приликом коришћења и одржавања цјевовода може
се из цјевовода испуштати само течна фаза (гас у течном
стању).

Члан 29.

Енергетски субјект дужан је да у зонама опасности
предузима мјере заштите од пожара и експлозије, у складу
са прописима који уређују ове области.

Члан 30.

(1) У заштитном појасу цјевовода није дозвољено изво-
дити радове и друге активности изузев пољопривредних
радова дубине до 0,5 метара.

(2) Радови или друге радње у заштитном појасу или
близини цјевовода, које могу онемогућити или угрозити
рад и функционисање цјевовода обављају се само уз прет-
ходно прибављену сагласност енергетског субјекта и рје-
шења о одобрењу за извођење радова издато од Регулатор-
не комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тек-
сту: Регулаторна комисија).

(3) Енергетски субјект издаје сагласност у којој пропи-
сује услове за извођење радова, ако утврди да постоје тех-
ничке могућности за извођење радова и друге активности
из става 2. овог члана.
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(4) Рјешење из става 2. овог члана је коначно и против
њега се може покренути управни спор.

(5) Правно или физичко лице које је добило рјешење из
става 2. овог члана мора приликом извођења радова, одно-
сно других активности у заштитном појасу цјевовода спро-
водити мјере заштите према упутству енергетског субјек-
та.

(6) Контролу над спровођењем услова из ст. 2. и 3. овог
члана врши овлашћено лице енергетског субјекта који је
издао сагласност.

Члан 31.

Енергетски субјект дужан је да обезбиједи заштиту цје-
вовода, односно његових припадајућих надземних уређаја,
постројења и објеката од неовлашћене употребе или оште-
ћења.

Члан 32.

Енергетски субјект дужан је да постављене ознаке на
траси цјевовода одржава и да ознаке које су оштећене или
које недостају доведе одмах у првобитно стање, односно
да их без одгађања замијени.

Члан 33.

Енергетски субјект дужан је да трајно чува цјелокупну
документацију о пројектовању, изградњи, испитивању,
пуштању у рад, коришћењу, одржавању и мјерама заштите
цјевовода.

IV - НАДЗОР

Члан 34.

(1) Управни надзор над спровођењем одредаба овог
закона и прописа донесених на основу овог закона врши
министарство надлежно за послове енергетике.

(2) Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба
овог закона и прописа донесених на основу овог закона
врши Републичка управа за инспекцијске послове посред-
ством надлежног инспектора.

Члан 35.

(1) Републичка управа за инспекцијске послове,
посредством надлежног инспектора, има право и дужност
да:

а) наложи отклањање неправилности и недостатака у
вези са изградњом, коришћењем, одржавањем и мјерама
заштите цјевовода, односно у вези са безбједним и несме-
таним транспортом, односно дистрибуцијом цјевоводима,

б) обустави транспорт, односно дистрибуцију природ-
ног гаса купцу, ако утврди повреду овог закона и прописа
донесених на основу њега, а утврђене неправилности и
недостаци нису отклоњени у року који је одредио или ако
утврди да утврђене неправилности и недостаци предста-
вљају непосредну опасност за сигурност живота и здравља
људи, животну средину и материјална добра,

в) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кри-
вично дјело или захтјев за покретање прекршајног поступ-
ка за учињени прекршај и

г) обустави радове у заштитном појасу цјевовода ако се
не обављају у складу са одговарајућим прописима, сагла-
сношћу и одобрењем из члана 30. ст. 2. и 3. овог закона и о
томе обавијести друге надлежне инспекторе.

(2) Надлежни инспектор Републичке управе за инспек-
цијске послове врши и друге послове утврђене законом
или прописом донесеним на основу овог закона.

V - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

(1) Новчаном казном од 20.000 КМ до 60.000 КМ
казниће се за прекршај правно лице ако:

а) електричну опрему и инсталације у зонама опасно-
сти не изведе у противексплозивној и противпожарној
заштити у складу са техничким и другим прописима (члан
13),

б) у току изградње, а прије пуштања у рад цјевовода не
врши његово испитивање (члан 15. став 1) и

в) пуштање у рад цјевовода не изврши у складу са
одредбама овог закона и техничких прописа (члан 15. став
2).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 500
КМ до 1.500 КМ.

Члан 37.

(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 30.000 КМ
казниће се за прекршај правно лице које обавља дјелатност
транспорта цјевоводима, односно дистрибуције ако:

а) не врши одоризацију (члан 14),

б) не користи и не одржава цјевоводе у складу са про-
писом из члана 20. овог закона,

в) не донесе акта којима се уређују функционални
захтјеви, поступак и начин руковања, коришћења и одржа-
вања цјевовода (члан 21),

г) не изврши испитивање прије увођења у употребу
цјевовода или дијелова цјевовода и њихових уређаја и
постројења који су привремено били искључени из употре-
бе, као и нових или реконструисаних цјевовода који нису
пуштени у рад (члан 23) и

д) не пројектује, не изводи и не спроводи прописане
мјере заштите на раду, мјере заштите животне средине и
мјере заштите од пожара и експлозије (члан 27).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу које обавља дјелатност
транспорта, односно дистрибуције гасоводом, нафтоводом
или продуктоводом новчаном казном од 500 КМ до 1.500
КМ.

Члан 38.

(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казни-
ће се за прекршај правно лице које обавља дјелатност
транспорта гасоводом, нафтоводом или продуктоводом
ако:

а) цјевоводни систем не опреми системом за даљински
надзор и управљање и системом веза (члан 12),

б) цјевоводе или дијелове цјевовода који се више неће
користити, на прописан начин физички не одвоји од цјево-
водног система, уређаја или постројења, очисти од угљово-
доника и запаљивих смјеса, инертизују и затворе (члан 22),

в) не води прописану евиденцију о транспортованим и
дистрибуираним количинама гасовитих или течних угљо-
водоника цјевоводима или ако податке из те евиденције не
доставља или их не доставља у прописаном року мини-
старству надлежном за послове енергетике (члан 24),

г) послове техничког руковођења, руковања и одржава-
ња цјевовода обавља лице које не испуњава прописане
услове (члан 25),

д) се не придржава обавезе да из система цјевовода
може повремено на прописаним мјестима у околину да
испушта или спаљује на бакљи само неотрован гас или
течност која под атмосферским условима постаје гасовита,
или да због коришћења и одржавања цјевовода може из
цјевовода испуштати само течну фазу (члан 28),

ђ) у зонама опасности не предузима прописане мјере
заштите од пожара и експлозије (члан 28),

е) не обезбиједи заштиту цјевовода, односно његових
припадајућих надземних уређаја, постројења и објеката од
неовлашћене употребе или оштећења (члан 31),

ж) постављене ознаке на траси цјевовода не одржава и
ако ознаке које су оштећене или које недостају не доведе у
првобитно стање, односно ако их не замијени (члан 32) и

з) трајно не чува цјелокупну документацију о пројекто-
вању, изградњи, испитивању, пуштању у рад, коришћењу,
одржавању и мјерама заштите цјевовода (члан 33).
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(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу које обавља дјелатност
транспорта гасоводом, нафтоводом или продуктоводом
новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 39.

(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казни-
ће се за прекршај правно лице ако:

а) у заштитном појасу цјевовода изводи радове или
друге активности без претходно прибављене сагласности
енергетског субјекта и рјешења о одобрењу за извођење
радова (члан 30. став 2) и

б) приликом извођења радова, односно других актив-
ности у заштитном појасу цјевовода изводи радове, одно-
сно предузима друге активности супротно мјерама зашти-
те датим у сагласности енергетског субјекта (члан 30. став
5).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 500
КМ до 1.500 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
физичко лице новчаном казном од 300 КМ до 1.000 КМ.

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступа-
ња на снагу овог закона донијети сљедеће подзаконске
акте:

а) Правилник o условима пројектовања, уградње и одр-
жавања опреме и инсталација (члан 13),

б) Правилник о техничким условима и нормативима за
одоризацију природног гаса, течног нафтног гаса и био-
гаса (члан 14),

в) Правилник о условима и начину испитивања цјево-
вода у току изградње (члан 15),

г) Правилник о условима и начину коришћења и одр-
жавања цјевовода (члан 20),

д) Правилник о начину вођења евиденције о транспор-
тованим и дистрибуираним количинама гасовитих течних
угљоводоника (члан 24),

ђ) Правилник о полагању стручног испита за техничко
руковођење нафтоводима и продуктоводима, руковање и
одржавање уређаја, постројења и инсталација на нафтово-
дима и продуктоводима (члан 26) и

е) Упутство за израду техничке документације (члан
11).

(2) До доношења подзаконских аката из става 1. овог
члана примјењиваће се подзаконски акти који су важили на
дан ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности
са овим законом.

Члан 41.

Енергeтски субјекти дужни су да ускладе своје посло-
вање са одредбама овог закона у року од годину дана од
дана ступања на снагу овог закона.

Члан 42.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-725/12 Предсједник
17. маја 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1176

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О НЕДОПУШТЕНОМ 

ОГЛАШАВАЊУ

Проглашавам Закон о недопуштеном оглашавању, који
је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Осамнаестој сједници, одржаној 17. маја 2012. године, а
Вијеће народа 28. маја 2012. године констатовало да усво-
јеним Законом о недопуштеном оглашавању није угрожен
витални национални интерес ни једног конститутивног
народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1729/12 Предсједник
31. маја 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н

О НЕДОПУШТЕНОМ ОГЛАШАВАЊУ

Члан 1.

(1) Овим законом уређују се недопуштено оглашавање,
облици недопуштеног оглашавања и заштита трговаца од
недопуштеног оглашавања.

(2) Овај закон односи се на све трговце, осим ако
посебним законом није другачије прописано.

Члан 2.

Поједини изрази употријебљени у овом закону имају
сљедеће значење:

а) оглашавање је свако представљање трговинске,
самостално-предузетничке дјелатности, заната, слободне
професије или било које друге привредне дјелатности, које
је усмјерено на промоцију у циљу поспјешивања продаје
робе или услуга, укључујући некретнине, права и обавезе,

б) оглашивач је лице које препоручује своју робу, услу-
ге, активност или имиџ путем оглашавања,

в) трговац је свако привредно друштво, произвођач или
предузетник који продаје робу или пружа услуге потроша-
чима у оквиру своје привредне дјелатности или у друге
комерцијалне сврхе, било које друго лице које поступа у
складу са својим занатом, пословањем или занимањем, као
и лице које иступа у њихово име или за њихов рачун,

г) огласна порука је обавјештење које садржи непо-
средну или посредну препоруку трговца у вези са његовим
активностима, робом, услугама или имиџом, без обзира на
облик, начин или средство путем којег се порука преноси,

д) кодекс понашања је споразум или скуп правила
донесен на добровољном основу, који није прописан зако-
ном или другим прописом и којим је уређен начин посту-
пања трговаца који су се обавезали да поштују правила
кодекса понашања у погледу једне или више пословних
пракси или привредних сектора и

ђ) доносилац кодекса је сваки субјекат, укључујући
појединог трговца или групу трговаца, који је одговоран за
доношење и измјену кодекса понашања и/или надзор над
спровођењем кодекса понашања.

Члан 3.

Недопуштеним оглашавањем у смислу члана 1. овог
закона сматра се обмањујуће оглашавање и недопуштено
упоређујуће оглашавање.

Члан 4.

(1) Обмањујуће оглашавање је оглашавање које на било
који начин, укључујући и његово представљање, обмањује
или је вјероватно да ће обманути лица којима је упућено
или до којих допире и за које, због његовог обмањујућег
карактера, постоји вјероватноћа да ће утицати на њихово
економско понашање, као и оно оглашавање које из наве-
дених разлога повређује или је вјероватно да ће повриједи-
ти конкуренте на тржишту.

(2) Обмањујуће оглашавање није допуштено.
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