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На основу члана 23. алинеја 6. Закона о електричној енергији ("Службени гласник 

Републике Српске" број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 10. став 1. тачка 8. Статута 

Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени 

гласник Републике Српске" број 6/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике 

Српске на 113. редовној сједници, одржаној 23. маја 2019. године, у Требињу, утврдила је 

 

 

 

НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 

ОПШТИХ УСЛОВА ЗА ИСПОРУКУ И СНАБДИЈЕВАЊЕ  

ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 

 

Члан 1.  

У Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени 

текст ("Службени гласник Републике Српске" број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови, 

у члану 4. (Дефиниције и скраћенице) дефиниција "виша сила" брише се. 

 

 

Члан 2. 

Члан 44. мијења се и гласи: 

 

"Члан 44. 

(Неовлашћено прикључење) 

(1) Неовлашћено прикључење је свако дјеловање на дистрибутивну мрежу и  прикључак, 

извршено мимо овлашћења надлежног дистрибутера, односно без електроенергетске 

сагласности и уговора о прикључењу, којим је створена техничка могућност преузимања 

електричне енергије из дистрибутивне мреже.  

(2) Крајњи купац или корисник мреже, у случају неовлашћеног прикључења на 

дистрибутивну мрежу, дужан је да дистрибутеру плати обрачунати износ накнаде за 

неовлашћено утрошену електричну енергију, у складу са одредбама члана 92. Општих 

услова."  

 

 

Члан 3. 

 

У члану 60. став 3. мијења се и гласи: 

"За израду стандарда квалитета снабдијевања купаца електричном енергијом користе се 

показатељи из члана 63. Општих услова.'' 

Послије става 3. додаје се став 4. који гласи: 

''(4) Стандарде из става (3) овог члана утврђује Регулаторна комисија посебном одлуком." 
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Члан 4.  

У члану 61. ставови 3. и 4. бришу се.  

 

Члан 5. 

 

У члану 64. након става 6. додају се ставови 7. и 8. који гласе: 

''(7) Крајњи купац који има потребу за непрекидним напајањем електричном енергијом о 

сопственом трошку осигурава резервни извор напајања са пратећом опремом. 

(8) Дистрибутер прописује техничке услове рада извора резервног напајања електричном 

енергијом из става (7) овог члана.'' 

 

Члан 6.  

 

Послије члана 64. додаје се нови члан 64 а. (Мјерење квалитета напона) који гласи:  

"Члан 64 а. 

(Мјерење квалитета напона) 

(1) Дистрибутер је обавезан да системски врши праћење квалитета напона у 

дистрибутивној мрежи. 

(2) Дистрибутер је обавезан да, без накнаде, на захтјев крајњег купца, изврши мјерење 

напонских прилика у тачки напајања и о резултатима мјерења у писаној форми обавијести 

крајњег купца у року од 30 дана од пријема захтјева. 

(3) Обавјештење о квалитету напона садржи податке о:  

а) периоду праћења напона, 

б) мјернoj опреми која се користи, 

в) измјереним вриједностима напона, 

г) анализи измјерених вриједности напона у односу на дозвољене, 

д) узроку већих одступања напона од прописаних. 

(4)  Мјерење квалитета напона напајања се врши у складу са стандардом BAS EN 61000-4-

30.  

(5) Ако се утврди да је захтјев био основан, дистрибутер је дужан да планира санацију и 

реконструкцију тог дијела дистрибутивне мреже, те у најкраћем могућем року обезбиједи 

прописани квалитет напона напајања." 

 

Члан 7.  

 

Члан 77. мијења се и гласи: 
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"Члан 77. 

(Контрола мјерења) 

(1) Контролу прикључка или мјерног мјеста искључиво врши дистрибутер. 

(2) О извршеној контроли на прикључку или мјерном мјесту саставља се записник о 

утврђеном стању, који потписују присутни представници дистрибутера и корисника мреже, 

а један примјерак записника се непосредно уручује представнику корисника мреже. 

(3) Уколико контроли прикључка или мјерног мјеста не присуствује представник 

корисника мреже, дистрибутер је дужан записник о извршеној контроли доставити 

кориснику мреже."   

 

 

Члан 8.  

 

Послије члана 77. додаје се нови члан 77 а. који гласи: 

"Члан 77 а. 

(Измјене на мјерном слогу) 

(1) Планиране измјене на мјерном слогу искључиво врши дистрибутер, о чему претходно 

обавјештава корисника мреже. 

(2) О извршеним измјенама на мјерном слогу саставља се записник који потписују 

присутни представници дистрибутера и корисника мреже. 

(3) Дистрибутер је дужан у писаној форми обавијестити корисника мреже, укључујући и 

снабдјевача, о свакој промјени на мјерном мјесту која утиче на обрачун утрошене, односно 

испоручене електричне енергије у року од 24 часа од настанка промјене." 

 

Члан 9. 

 

У члану 79. став 7. мијења се и гласи: 

"Корекција обрачуна због грешке у мјерењу утврђује се за период од дана отклањања до 

дана настанка грешке у мјерењу, при чему тај период не може бити дужи од годину дана." 

 

Члан 10. 

 

Члан 88. мијења се и гласи: 

"Члан 88. 

(Корекција обрачуна) 

(1) Корекција обрачуна у случају да се утврди грешка на рачуну врши се за период који не 

може бити дужи од једне године.  

(2) Корекција обрачуна у случају када се утврди грешка у мјерењу врши се у складу са 

одредбама члана 79. Општих услова. 



4/4 

 

(3) У случају да је крајњи купац сврстан у погрешну категорију потрошње или тарифну 

групу или су му примјењивани погрешни тарифни ставови или се примјењивала погрешна 

вриједност константе мјерног слога врши се корекција обрачуна за период који не може 

бити дужи од једне године.  

(4) У случају када крајњи купац захтијева корекцију обрачуна снабдјевач је дужан да 

одлучи у року од 15 дана од дана пријема захтјева, те да о истом у писаној форми 

обавијести подносиоца захтјева. 

(5) У случају да снабдјевач коригује обрачун на своју иницијативу из разлога наведених у 

ставу (2) и (3) дужан је о томе обавијестити крајњег купца у писаној форми и пружити му 

све потребне информације у вези са насталом промјеном. 

(6) Уколико није задовољан обавјештењем из става (4) и (5) крајњи купац има право 

покренути спор пред Регулаторном комисијом." 

 

 

Члан 11. 

 

Члан 89. мијења се и гласи: 

"Члан 89. 

(Појам неовлашћене потрошње) 

(1) Под неовлашћеном потрошњом електричне енергије сматра се:  

а) прикључење на дистрибутивну мрежу без електроенергетске сагласности или 

уговора о прикључењу, без уговора о снабдијевању и уговора о приступу, или 

неовлашћено прикључење на дистрибутивну мрежу након искључења са мреже од 

стране овлашћеног дистрибутера, 

б) онемогућавање правилног регистровања преузете електричне енергије и снаге,  

в) омогућавање потрошње електричне енергије без мјерних уређаја или мимо њих, 

г) неовлашћено скидање или оштећење жига овлаштене институције или пломбе 

дистрибутера са мјерног слога који се налази на посједу крајњег купца, при чему 

крајњи купац није обавијестио дистрибутера о оштећењу, 

д) када крајњи купац троши електричну енергију за категорију потрошње која му није 

одобрена електроенергетском сагласношћу." 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Српске". 

 

Број:                                                                                                                   Предсједник 

23.05.2019. године                                                                                    

Требиње                                                                                                      Владислав Владичић 

 


