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На осно ву чла на 42. став 1. За ко на о га су (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 86/07) и чла на 43. став 2.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 10. фебруара 2011. го ди не, д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д БУ

О СИ ГУР НО СТИ СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊА И ИС ПО РУ ЦИ 
ПРИ РОД НОГ ГА СА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овом уред бом про пи су ју се мје ре ко је се пред у зи ма ју
за обез бје ђе ње си гур но сти ис по ру ке при род ног га са куп -
ци ма у слу ча ју по ре ме ћа ја на тр жи шту, мје ре огра ни че ња
ко је се пред у зи ма ју ка да на сту пи оп шта не ста ши ца при -
род ног га са, оба ве зе снаб ди је ва ња и ис по ру ке при род ног
га са по себ ним ка те го ри ја ма ку па ца (бол ни це, об да ни шта,
шко ле и др.), де фи ни шу се при о ри те ти у снаб ди је ва њу и
ис по ру ци при род ног га са у слу ча ју пре ки да или об у ста ва у
ње го вом снаб ди је ва њу и ис по ру ци и са др жај из вје шта ја
снаб дје ва ча о си гур но сти снаб ди је ва ња при род ним га сом.

Члан 2.

Пој мо ви ко ји се ко ри сте у овој уред би про пи са ни су у
За ко ну о га су и За ко ну о енер ге ти ци.

II - МЈЕ РЕ КО ЈЕ СЕ ПРЕД У ЗИ МА ЈУ ЗА 
ОБЕЗ БЈЕ ЂЕ ЊЕ СИ ГУР НО СТИ СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊА 

ПРИ РОД НИМ ГА СОМ

Члан 3.

(1) Мје ре ко је се пред у зи ма ју ра ди ду го роч ног обез бје -
ђе ња си гур но сти снаб ди је ва ња при род ним га сом су:

а) раз вој до ма ће про из вод ње при род ног га са,

б) про ши ре ње и раз вој ин фра струк ту ре за снаб ди је ва -
ње при род ним га сом,

в) обез бје ђе ње ду го роч них уго во ра о на бав ци при род -
ног га са,

г) ула га ње у га сну ин фра струк ту ру,

д) ула га ње у тер ми на ле за теч ни при род ни гас и тран -
спорт ни га со вод,

ђ) по ве зи ва ње тран спорт ног си сте ма Ре пу бли ке Срп ске
са тран спорт ним си сте ми ма Фе де ра ци је БиХ и су сјед них
др жа ва,

е) обез бје ђе ње скла ди шних ка па ци те та при род ног га са
за по тре бе снаб ди је ва ња ку па ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке
Срп ске,

ж) од ре ђи ва ње ко ли чи не при род ног га са ко ји се мо же
пре у зе ти из скла ди шних про сто ра,

з) под сти ца ње ку па ца при род ног га са ко ји у од ре ђе ним
усло ви ма и пе ри о ди ма умје сто при род ног га са мо гу ко ри -
сти ти за мјен ска го ри ва,

и) са рад ња опе ра те ра тран спорт ног си сте ма Ре пу бли ке
Срп ске са опе ра те ром тран спорт ног си сте ма Фе де ра ци је
БиХ и опе ра те ри ма тран спорт ног си сте ма су сјед них зе ма -
ља, ра ди ускла ђе но сти тран спор та при род ног га са,

ј) ускла ђи ва ње ак тив но сти из ме ђу опе ра те ра тран -
спорт ног си сте ма, опе ра те ра ди стри бу тив ног си сте ма и си -
сте ма скла ди шта при род ног га са и

к) раз ви ја ње еко ном ски оправ да ног тр жи шта при род -
ног га са.

(2) Енер гет ски су бјек ти ко ји су ре ги стро ва ни за оба -
вља ње дје лат но сти и ко ји по сје ду ју до зво лу за оба вља ње
дје лат но сти у сек то ру га са, сва ки из сво је над ле жно сти,
ду жни су да у сво јим раз вој ним и по слов ним пла но ви ма
пла ни ра ју мје ре за оси гу ра ње снаб ди је ва ња при род ним га -
сом из ста ва 1. овог чла на.

III - МЈЕ РЕ КО ЈЕ СЕ ПРЕД У ЗИ МА ЈУ У СЛУ ЧА ЈУ 
ДЈЕ ЛИ МИЧ НОГ ПО РЕ МЕ ЋА ЈА ИС ПО РУ КЕ 

ПРИ РОД НОГ ГА СА КО ЈИ НИ ЈЕ НА СТАО УСЉЕД 
ОП ШТЕ НЕ СТА ШИ ЦЕ ПРИ РОД НОГ ГА СА

Члан 4.

(1) По ре ме ћај ис по ру ке при род ног га са ко ји ни је на -
стао усљед оп ште не ста ши це при род ног га са, а за по сље -
ди цу има крат ко трај ни по ре ме ћај ис по ру ке при род ног га -
са, мо же на ста ти због ха ва ри ја на објек ти ма, уре ђа ји ма, га -
со во ди ма и по стро је њи ма за тран спорт, од но сно ди стри бу -
ци ју при род ног га са, екс трем но хлад них зи ма и ни ских
тем пе ра ту ра, за гу ше ња си сте ма, из во ђе ња не пред ви ђе них
ра до ва на са ни ра њу, ре кон струк ци ји и одр жа ва њу тран -
спорт ног, од но сно ди стри бу тив ног си сте ма, из во ђе њу пла -
ни ра них ра до ва на про ши ре њу тран спорт ног или ди стри -
бу тив ног си сте ма. 

(2) У слу ча ју на сту па ња по ре ме ћа ја из ста ва 1. овог
чла на, као и у слу ча ју на сту па ња дру гих не пред ви ђе них
си ту а ци ја због ко јих је угро же на си гур ност функ ци о ни са -
ња тран спорт ног, од но сно ди стри бу тив ног си сте ма, опе ра -
тер тран спорт ног, од но сно ди стри бу тив ног си сте ма ду жан
је да:

а) про ци је ни сте пен на ста лог по ре ме ћа ја и пред у зи ма
по треб не ак тив но сти за до во ђе ње си сте ма у без бјед но и
не сме та но функ ци о ни са ње и

б) утвр ди на чин ко ри шће ња пре о ста лих ка па ци те та
тран спорт ног, од но сно ди стри бу тив ног си сте ма и до но си
план огра ни че ња ис по ру ке при род ног га са.

Члан 5.

(1) План огра ни че ња ис по ру ке при род ног га са са др жи
сље де ће мје ре:

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб

Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341

E-mail: slglasnikrs@blic.net
slgl.finanse@blic.net
slgl.oglasi@blic.net
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a) за мје ну при род ног га са дру гим енер ген ти ма и утвр -
ђи ва ње гру пе ку па ца ко ји су оба ве зни да има ју ал тер на тив -
ну мо гућ ност ко ри шће ња дру гих енер ге на та,

б) огра ни че ње ис по ру ке при род ног га са и

в) об у ста ву ис по ру ке при род ног га са.

(2) Мје ре из ста ва 1. овог чла на при мје њу ју се на куп -
це при род ног га са под усло ви ма и на на чин про пи сан за ко -
ном, овом уред бом и пра ви ли ма о ра ду тран спорт ног, од -
но сно ди стри бу тив ног си сте ма, а ко ји се снаб ди је ва ју са
ди је ла си сте ма на ко ме је на стао по ре ме ћај.

Члан 6.

(1) Од лу ку о при мје ни мjера из чла на 5. ове уред бе до -
но си опе ра тер тран спорт ног, од но сно ди стри бу тив ног си -
сте ма, за ви сно од мје ста на стан ка по ре ме ћа ја, у скла ду са
овом уред бом и пра ви ли ма о ра ду тран спорт ног, од но сно
ди стри бу тив ног си сте ма.

(2) Опе ра тер тран спорт ног, од но сно ди стри бу тив ног
си сте ма ду жан је да без од га ђа ња и на нај е фи ка сни ји на чин
оба вије сти куп ца при род ног га са о примиjењеним мје ра ма.

Члан 7.

Опе ра тер тран спорт ног, од но сно ди стри бу тив ног си -
сте ма мо же без прет ход не на ја ве при вре ме но огра ни чи ти
или пре ки ну ти ис по ру ку куп ци ма при род ног га са, због
ква ро ва и ха ва ри ја на тран спорт ном, од но сно ди стри бу -
тив ном си сте му, у слу ча је ви ма деј ства ви ше си ле и дру гим
не пред ви ђе ним слу ча је ви ма ко је снаб дје вач ни је мо гао да
пред ви ди.

Члан 8.

(1) За слу ча је ве по ре ме ћа ја у ис по ру ци при род ног га са
ко ји ни су на ста ли усљед оп ште не ста ши це при род ног га са,
куп ци при род ног га са свр ста ва ју се у по тро шач ке гру пе на
осно ву сље де ћих кри те ри ју ма:

а) по тро шње при род ног га са за обез бје ђе ње не сме та -
ног функ ци о ни са ња га сних ка па ци те та,

б) по тро шње при род ног га са за обез бје ђе ње оба вља ња
дје лат но сти од по себ ног зна ча ја за жи вот и здра вље љу ди,

в) оправ да но сти ко ри шће ња рас по ло жи вих ко ли чи на
при род ног га са у ин ду стриј ске свр хе и

г) мо гућ но сти за мје не при род ног га са дру гим енер ген -
том.

(2) По тро шач ке гру пе из ста ва 1. ово га чла на да те су у
При ло гу 1., ко ји чи ни са став ни дио ове уред бе, са ци љем
од ре ђи ва ња при о ри те та за ис по ру ку при род ног га са.

(3) Опе ра тер тран спорт ног, од но сно ди стри бу тив ног
си сте ма ду жан је да во ди и ре дов но ажу ри ра ре ги стар свих
по тро ша ча на си сте му ко јим упра вља, при мје њу ју ћи кри -
те ри ју ме из ста ва 1. овог чла на.

Члан 9.

У пе ри о ду примjене мjера огра ни че ња ис по ру ке при -
род ног га са опе ра тер тран спорт ног, од но сно ди стри бу тив -
ног си сте ма ду жан је да пи са ним пу тем оба вје шта ва ми ни -
стар ство над ле жно за област енер ге ти ке (у да љем тек сту:
Ми ни стар ство) и Ре гу ла тор ну ко ми си ју за енер ге ти ку Ре -
пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ре гу ла тор на ко ми си ја) о
свим мjерама ко је се пред у зи ма ју у слу ча ју огра ни че ња
испо ру ке при род ног га са.

IV - МЈЕ РЕ ОГРА НИ ЧЕ ЊА КО ЈЕ СЕ ПРЕД У ЗИ МА ЈУ 
У СЛУ ЧА ЈУ НА СТУ ПА ЊА ОП ШТЕ НЕ СТА ШИ ЦЕ

ПРИ РОД НОГ ГА СА

Члан 10.

(1) Опе ра тер тран спорт ног, од но сно ди стри бу тив ног
си сте ма и енер гет ски су бјект ко ји вр ши снаб ди је ва ње или
тр го ви ну при род ним га сом ду жни су да до 30. ју на те ку ће
го ди не са чи не и до ста ве Ми ни стар ству при је длог мје ра за
на ред ну го ди ну ко је ће се пред у зи ма ти у слу ча ју на стан ка
оп ште не ста ши це га са, а ко ји оба ве зно са др жи рас по ред
сма ње ња или об у ста ве при род ног га са куп ци ма из чла на 8.
став 2. ове уред бе.

(2) Ми ни стар ство на осно ву до ста вље них по да та ка из
ста ва 1. овог чла на до но си план мје ра.

Члан 11.

(1) Опе ра тер тран спорт ног, од но сно ди стри бу тив ног
си сте ма и енер гет ски су бјект ко ји вр ши снаб ди је ва ње или
тр го ви ну при род ним га сом ду жни су да у слу ча ју на сту па -
ња оп ште не ста ши це при род ног га са од мах до ста ве Ми ни -
стар ству оба вје ште ње, ко је са др жи:

а) по дат ке о ко ли чи на ма при род ног га са са ко ји ма
распо ла жу, као и по треб ним ко ли чи на ма за ре дов но снаб -
ди је ва ње ку па ца,

б) раз ло ге о по ре ме ћа ју у енер гет ском би лан су при род -
ног га са,

в) оче ки ва ни тер мин на стан ка по ре ме ћа ја и ду жи ну
тра ја ња по ре ме ћа ја,

г) тре нут ну и уго во ре ну ис по ру ку при род ног га са по
куп ци ма, од но сно по тро шач ким гру па ма,

д) спи сак ку па ца при род ног га са са мо гућ но шћу ње го -
ве за мје не дру гим енер ген том и

ђ) дру ге по дат ке на за хтјев Ми ни стар ства.

(2) На осно ву обавjешт ења из ста ва 1. овог чла на, Ми -
ни стар ство да је при је длог Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (у да -
љем тек сту: Вла да) да про гла си кри зно ста ње, о че му оба -
вје шта ва ју све енер гет ске су бјек те из сек то ра га са.

(3) Над зор над спро во ђе њем мје ра из чла на 10. ста ва 2.
вр ши Ми ни стар ство.

Члан 12.

(1) Опе ра тер тран спорт ног, од но сно ди стри бу тив ног
си сте ма ду жан је да по сту па у скла ду са утвр ђе ним мје ра -
ма из чла на 10. став 2. ове уред бе и о спро во ђе њу мје ра
извје шта ва Ми ни стар ство. 

(2) Опе ра тер тран спорт ног, од но сно ди стри бу тив ног
си сте ма од мах у слу ча ју дје ли мич ног от кла ња ња кри зног
ста ња пред ла же Ми ни стар ству при ла го ђа ва ње мје ра за от -
кла ња ње кри зног ста ња или га из вје шта ва о пре ста на ку
кри зног ста ња.

(3) Ми ни стар ство, на осно ву обавjешт ења из ста ва 2.
овог чла на, да је при је длог Вла ди да про гла си пре ста нак
кри зног ста ња.

(4) Ми ни стар ство је ду жно да у пи са ној фор ми оба -
вије сти све енер гет ске су бјек те из сек то ра га са о пре стан -
ку кри зног ста ња.

Члан 13.

Ако до ђе до пре ки да ис по ру ке при род ног га са у слу ча -
ју оп ште не ста ши це, ко ја је на ста ла не па жњом енер гет ског
су бјек та ко ји вр ши снаб ди је ва ње, од но сно тр го ви ну при -
род ним га сом, тај енер гет ски су бје кат ду жан је да на док на -
ди ште ту куп ци ма ко ју су пре тр пје ли због пре ки да ис по ру -
ке при род ног га са.

V - ПРИ О РИ ТЕ ТИ У СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊУ И ИС ПО РУ ЦИ
ПРИ РОД НОГ ГА СА И МЈЕ РЕ РА ЦИ О НАЛ НЕ 

ПО ТРО ШЊЕ

Члан 14.

(1) Ис по ру ка при род ног га са не мо же се због не из вр -
ше них оба ве за об у ста ви ти куп ци ма за објек те за ко је би
пре кид ра да до вео до не по сред не опа сно сти по жи вот и
здра вље љу ди, као и за објек те од по себ ног ин те ре са за
при вре ду.

(2) Ми ни стар ство на при је длог дру гих ми ни стар ста ва
за при о ри те те у обла сти ма из њи хо ве над ле жно сти и у
скла ду са чла ном 10. став 2. ове уред бе утвр ђу је ли сту ку -
па ца и њи хо вих обје ка та ко ји ма се не мо же об у ста ви ти
испо ру ка при род ног га са.

(3) Ли ста ку па ца и њи хо вих обје ка та из ста ва 2. овог
чла на утвр ђу је се до 30. сеп тем бра те ку ће го ди не за на ред -
ну го ди ну и об ја вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке
Срп ске”.
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Члан 15.

(1) Уго во ром о снаб ди је ва њу, при сту пу и ко ри шће њу
тран спорт ног, од но сно ди стри бу тив ног си сте ма, за кљу че -
ним са куп ци ма из чла на 14. став 2. ове уред бе, мо ра ју се
од ре ди ти по себ на сред ства обез бје ђе ња пла ћа ња (мје ни це
ава ли ра не од по слов не бан ке, га ран ци ја бан ке, оси гу ра ње
на пла те ду га код оси гу ра ва ју ће ор га ни за ци је и дру ги об ли -
ци обез бје ђе ња по тра жи ва ња) за ис по ру ку при род ног га са.

(2) Уго во ром из ста ва 1. овог чла на утвр ди ће се и оба ве -
за ку па ца из чла на 14. став 2. ове уред бе да у слу ча ју на стан -
ка оп ште не ста ши це при род ног га са, ако по сто је мо гућ но -
сти, из вр ши за мје ну при род ног га са дру гим енер ген том или
енер ги јом, ра ди за шти те сво јих ви тал них функ ци ја.

Члан 16.

(1) Ако уго во ром из чла на 15. став 1. ове уред бе ни су
оси гу ра на по себ на сред ства обез бје ђе ња пла ћа ња, а на сту -
пи оп шта не ста ши ца га са за куп це из чла на 14. став 2.,
снаб дје вач ће без од га ђа ња по зва ти куп ца да у ро ку од осам
да на од да на при је ма оба вје ште ња до ста ви сред ства
обезбје  ђе ња пла ћа ња.

(2) Ако ку пац не по сту пи на на чин и у ро ку из ста ва 1.
овог чла на, снаб дје вач ће том куп цу об у ста ви ти да љу
испо ру ку при род ног га са, а тро шко ве иза зва не об у ста вом
сно си ку пац.

Члан 17.

Ра ди обез бје ђе ња усло ва за ра ци о нал ну по тро шњу и
штед њу при род ног га са, ку пац, осим мје ра про пи са них За -
ко ном о га су, овом уред бом, оп штим усло ви ма за снаб ди је -
ва ње при род ним га сом и уго во ром о снаб ди је ва њу при род -
ним га сом, ду жан је да пред у зи ма и сље де ће мје ре:

а) по де ша ва тех но ло шки про цес и тро ши ла при род ног
га са та ко да се оства ри што ра ци о нал ни ја по тро шња и
штед ња при род ног га са,

б) пре у смје ра ва по тро шњу при род ног га са из пе ри о да
ве ћих днев них оп те ре ће ња у пе ри од ма њих днев них оп те -
ре ће ња и

в) ускла ђу је про из вод ни про цес ра да и ра да у смје на ма
са оп ти мал ним мо гућ но сти ма снаб ди је ва ња при род ним га -
сом.

VI - СА ДР ЖАЈ ИЗ ВЈЕ ШТА ЈА О СИ ГУР НО СТИ 
СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊА 

Члан 18.

Снаб дје вач при род ним га сом ду жан је да нај ка сни је до
31. ја ну а ра те ку ће го ди не до ста ви Министaрству из вје штај
о оства ри ва њу си гур но сти снаб ди је ва ња при род ним га сом
у про те клој ка лен дар ској го ди ни, ко ји са др жи:

а) по дат ке о уго во ре ним ко ли чи на ма при род ног га са на
го ди шњем ни воу, број ку па ца, са из дво је ним по да ци ма за
при о ри тет не куп це из чла на 14. став 2, 

б) по дат ке о ис по ру че ним ко ли чи на ма при род ног га са
у од но су на уго во ре не ко ли чи не при род ног га са, са из дво -
је ним по да ци ма за при о ри тет не куп це, 

в) по дат ке о ко ли чи на ма, фи нан сиј ској ври јед но сти, те
раз ло зи ма на стан ка раз ли ке из ме ђу уго во ре них и ис по ру -
че них ко ли чи на при род ног га са, са из дво је ним по да ци ма
за при о ри тет не куп це и

г) по дат ке о тра ја њу по ре ме ћа ја ис по ру ке при род ног
га са, вр сти спро ве де них мје ра за от кла ња ње по ре ме ћа ја и
њи хов ути цај на куп це, са из дво је ним по да ци ма за при о ри -
тет не куп це.

Члан 19.

Ми ни стар ство ће до ста вља ти из вје шта је у пи са ној
фор ми и дру гим ти је ли ма или уста но ва ма пре ма по себ ним
про пи си ма, ко ји са др же:

а) по дат ке о ути ца ју мје ра пред у зе тих у скла ду са овом
уред бом на кон ку рент ност свих уче сни ка на тр жи шту при -
род ног га са, 

б) по дат ке о рас по ло жи во сти скла ди шних ка па ци те та и
ни воу за ли ха при род ног га са,

в) по дат ке из ду го роч них уго во ра о снаб ди је ва њу га сом
при вред них дру шта ва ко ја има ју до зво лу за оба вља ње те
дје лат но сти, ко ји се од но се на пе ри од тих уго во ра, и дру ге
по дат ке ко ји су од зна ча ја за си гур ност снаб ди је ва ња, а ни -
су ин фор ма ци је ко је пред ста вља ју по слов ну тај ну и мо гу
не га тив но ути ца ти на рад при вред них дру шта ва и

г) по дат ке о под сти ца ји ма за но ва ула га ња у ис тра жи -
ва ње и про из вод њу, скла ди ште ње, теч ни при род ни гас
(ЛНГ), тран спорт га са.

Члан 20.

Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-173/11 Предсједник
10. фебруара 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

При лог 1.

ПО ТРО ШАЧ КЕ ГРУ ПЕ

1) пр ва по тро шач ка гру па - до ма ћин ства,

2) дру га по тро шач ка гру па - ин ду стриј ски по тро ша чи
ко ји ко ри сте при род ни гас као енер гент без мо гућ но сти за -
мје не са дру гим енер ген том,

3) тре ћа по тро шач ка гру па - куп ци ко ји има ју соп стве -
ну по тро шњу нео п ход ну за оба вља ње дје лат но сти тран -
спор та, ди стри бу ци је и скла ди ште ња при род ног га са
(пред гри ја ва ње га са на глав ној мјер но-ре гу ла ци о ној ста ни -
ци, рад ком пре со ра и сл.), куп ци ко ји има ју соп стве ну по -
тро шњу нео п ход ну за оба вља ње дје лат но сти про из вод ње и
пре ра де при род ног га са, наф те и нафт них де ри ва та,

4) че твр та по тро шач ка гру па - бол ни це, кли ни ке, кли -
нич ко-бол нич ки и кли нич ки цен три, ин сти ту ти, спе ци јал не
здрав стве не уста но ве (ста ни це хит не по мо ћи и дру гих хит -
них ин тер вен ци ја, ста ци о на ри, за во ди за тран сфу зи ју, узи -
ма ње и пре ра ду кр ви и цен три за ди ја ли зу) и објек ти и по -
стро је ња про из во ђа ча ли је ко ва и са ни тет ског ма те ри ја ла,

5) пе та по тро шач ка гру па - објек ти во до во да и ка на ли -
за ци је,

6) ше ста по тро шач ка гру па - објек ти за про из вод њу
основ них пре храм бе них про из во да (пе ка ре, мље ка ре и ку -
хи ње),

7) сед ма по тро шач ка гру па - то пла не (да љин ски си стем
гри ја ња) ко је као енер гент ко ри сте при род ни гас без мо -
гућ но сти за мје не дру гим енер ген том,

8) осма по тро шач ка гру па - уста но ве со ци јал не за шти -
те за смје штај ко ри сни ка (за во ди, до мо ви, цен три, при -
хват ни цен три и при хва ти ли шта),

9) де ве та по тро шач ка гру па - уста но ве у обла сти пред -
школ ског, основ ног, сред њег и ви со ког обра зо ва ња, уче -
нич ког и сту дент ског стан дар да и спор та,

10) де се та по тро шач ка гру па - објек ти код ко јих би
испо ру ка га са иза зва ла трај ну ха ва ри ју про из вод них по -
стро је ња,

11) је да на е ста по тро шач ка гру па - ка зне но-по прав ни
за во ди, окру жни за твор, вас пит но-по прав ни до мо ви и спе -
ци јал не за твор ске бол ни це,

12) два на е ста по тро шач ка гру па - тер мо е лек тра не,

13) три на е ста по тро шач ка гру па - ин ду стриј ски по тро -
ша чи ко ји при род ни гас ко ри сте као си ро ви ну,

14) че тр на е ста по тро шач ка гру па - куп ци ко ји има ју
објек те за про из вод њу хра не, осим пе ка ра, ку хи ња и дру -
гих из тач ке 4. овог при ло га и

15) пет на е ста по тро шач ка гру па - то пла не (да љин ски
си стем гри ја ња) ко је као енер гент ко ри сте при род ни гас са
мо гућ но сти за мје не дру гим енер ген том.

185

На осно ву чла на 23. За ко на о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07) и чла -
на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
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