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O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Уз Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку                                                  

и снабдијевање електричном енергијом 

 

Нови Закон о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 

68/20) узроковао је значајне промјене на малопродајном тржишту електричне 

енергије у Републици Српској. Сада је обављање дјелатности дистрибуције 

електричне енергије и управљања дистрибутивним системом раздвојено од  

дјелатности снабдијевања електричном енергијом. Овај закон је омогућио свим 

купцима електричне енегије слободан избор снабдјевача електричном енергијом 

на тржишту, уз могућност јавног снабдијевања за домаћинства и мале купце. 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је и према овом закону 

надлежна да доноси Опште услове за испоруку и снабдијевање електричном 

енергијом (у даљем тексту: Општи услови) - (члан 28. тачка 23. и члан 77. овога 

закона). 

Имајући у виду промјене на малопродајном тржишту електричне енергије у 

Републици Српској, усљед примјене новог Закона о електричној енергији, 

приликом обрачуна накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију, коју 

врши овлашћени оператер дистрибутивног система, на основу одредбе члана 

52. тачка 4. и члана 86. овога закона, не могу се користити одредбе члана 92. 

став 2. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12 и 81/19). Имајући у виду да 

овлашћени дистрибутер, у случају утврђивања неовлашћене потрошње, треба 

да изврши обрачун накнаде за неовлашћено преузету електричну енергију 

дошло је до потребе за хитном интервенцијом, односно измјеном одговарајућег 

члана 92. став 2. Општих услова који уређује предметну материју, те његово 

уређење у складу са прописима.  

Дакле, предложена измјена члана 92. Општих услова, у смислу прецизирања 

цијене енергије која се користи за обрачун накнаде за неовлашћену потрошњу, 

је неопходна, како би оператор дистрибутивног система у оквиру својих редовних 

активности могао обрачунавати и наплаћивати ову накнаду у складу са 

одредбама члана 86. став 1 и 2. Закона о електричној енергији. 

Имајући у виду наведене разлоге и наведени правни основ, предложене су 

измјене члана 92. Општих услова као у самом тексту нацрта.   
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