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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз Нацрт измјена и допуна Општих услова
за испоруку и снабдијевање електричном енергијом
1. Правни основ
Одредбама 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) прописано је да је Регулаторна комисија надлежна да
доноси Опште услове за испоруку електричне енергије.
Иначе, Опште услове за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – пречишћени
текст (у даљем тексту: Општи услови, "Службени гласник Републике Српске", број 90/12),
Регулаторна комисија је утврдила у складу са Закључком Регулаторне комисије за
енергетику Републике Српске број Р-44-05-03 од 31.05.2012. године.
2. Разлози за доношење измјена и допуна Општих услова
Основни разлози за доношење измјена и допуна Општих услова су, прецизирање појединих
одредби Општих услова, јер су постојеће непрецизности у појединим одредбама стварале
проблеме у пракси, посебно приликом рјешавања спорова. Поред тога, брисани су поједини
дијелови одредби који су доводили до недоумица у пракси, а везани су за подношење
иницијативе за измјене и допуне Општих услова од стране Мјешовитог Холдинга
"Електропривреда Републике Српске" а. д. Требиње, Матично предузеће а.д. Требиње.
Иако је у току израда радне верзије новог закона о Електричној енергији, по чијем
доношењу ће се предузети активности да изради нових Општих услова, овим нацртом су
уобзирене само нужне измјене и допуне Општих услова.
3. Кратко образложење измјена и допуна Општих услова
Члан 1. – Члан 4. Општих услова
- Институт ''Виша сила'' је законска категорија, те је из тога разлога ова дефиниција
уклоњена из Општих услова. Проблем који се појавио у пракси није посљедица
недостатака у прописивању, већ у доказивању релевантних законских околности у
пракси, за случај покретања поступак пред надлежним судовима.
Члан 2. - Члан 44. Општих услова
- Појам ''Неовлашћено прикључење'' је прецизније и свеобухватно прописано. Ово је
било нужно предложити.
Члан 3. -Члан 60. Општих услова
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У овоме члану који носи назив ''Стандарди квалитета снабдијевања'' наглашава се
да Регулаторна комисија утврђује ове стандарде посебном одлуком, а што је
предмет посебног регулисања, а којем је неопходан јачи законски основ.

Члан 4. - Члан 61. Општих услова
- Ставови 3. и 4. овог члана су избрисани из разлога што је приједлог да се уграде у
нови члан 64.а
(Мјерење квалитета напона) који ће детаљније уредити
проблематику мјерења квалитета напона.
Члан 5. -Члан 64. Општих услова
- Неупитна је чињеница да оператор дистрибутивног система не може гарантовати
апсолутни континуитет испоруке електричне енергије без појаве прекида, те је
потребно да се и ово питање на одговарајући начин регулише увођењем резервног
извора напајања.
Члан 6. -нови Члан 64. а. Општих услова
- Нови члан је детаљније уредио мјерење квалитета напона у дистрибутивном
систему и радње које дистрибутер предузима у случају основаности жалби на
квалитет.
Члан 7.и 8. – Члан 77. Општих услова
- Постојећи члан 77. Општих услова је раздвојен на два члана како би се на прави
начин уредила и контрола мјерног мјеста и измјене на мјерном мјесту,
обавјештавање о томе и израда и достављање записника. Непрецизности у
постојећој одредби је стварала проблеме дистрибутеру у пракси у појединим
случајевима, па је и ово било потребно јасније уредити.
Члан 9. - Члан 79. Општих услова
Период за корекцију обрачуна због грешке у мјерењу се ограничава на једну
годину, при чему се на јединствен начин утврђује трајање периода корекције.
Поред тога, будући да је максимални период обрачуна неовлашћене потрошње
годину дана, не постоји ниједан разлога да се за корекцију обрачуна, гдје су у
питању објективне техничке околности, прописује дужи период од годину дана за
корекцију.
Члан 10. - Члан 88. Општих услова
- Такође се период за корекцију обрачуна у осталим случајевим ограничава на једну
годину, односно усаглашава са новим измјенама члана 79. Општих услова.
Члан 11. – Члан 89. Општих услова
- Појавни облици неовлашћене потрошње су дорађени у смислу избјегавања
навођења лица које је проузроковало неовлашћену потрошњу, са акцентом на саму
неовлашћену радњу. Ово је стварало велике проблеме у пракси, те је било нужно
извршити прецизирање ових одредби.
- Такође је брисан став 2. који је налагао да дистрибутер прописује поступак
утврђивања и документовања неовлашћене потрошње из разлога што је то интерни
акт дистрибутера.
У Требињу, дана 23.05.2019. године
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