
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 КАТАЛОГ ЗА КРАЈЊЕ КУПЦЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

https://ers.ba/snabdijevanje/ 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 
 
 

ГРУПE ТРЖИШНОГ СНАБДИЈЕВАЊА 

ДИРЕКЦИЈЕ ЗА СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Подручје Контакт телефoн 1 Контакт телефон 2 

Бања Лука +387 51 263 494 +387 51 263 522 

Добој +387 53 962 610 +387 53 962 611 

Бијељина +387 55 226 705 +387 55 204 722 

Пале +387 57 205 143 +387 57 205 116 

Требиње +387 59 279 856 +387 59 279 870 

 
 
 

СЛУЖБЕ  У ДИРЕКЦИЈИ ЗА СНАБДИЈЕВАЊЕ 

ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
Контакт  телефoн 

Служба за предвиђање и истраживање тржишта, 

одређивање цијена и тарифа 
+387 59 277 172 

Служба за продају комерцијалним купцима, односе 

с купцима и маркетинг 
+387 51 343 916 

Служба управљања обрачуном и наплатом 

потраживања 
+387 59 277 150 

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ 

Матично предузеће а.д. Требиње 

Степе Степановића б.б. 

89101 Требиње 
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УВОДНА РИЈЕЧ 

 

 Снабдијевање електричном енергијом врши се у складу са Законом о 

електричној енергији, Општим условима за испоруку и снабдијевање 

електричном енергијом, Правилником о снабдијевању квалификованих купаца 

електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача, Уговором о 

потпуном снабдијевању којег закључују снабдјевач и купац, као и другим 

подзаконским актима који уређују ову област. 

 Од 01.01.2015. године, сви купци електричне енергије у Босни и 

Херцеговини су квалификовани купци и имају право да слободно бирају свог 

снабдјевача на тржишту. 

 Снабдијевање крајњих купаца електричном енергијом у Републици 

Српској може да обавља електроенергетски субјект који има одговарајућу 

дозволу за обављање дјелатности трговине и снабдијевања на територији 

Босне и Херцеговине коју издаје Регулаторна комисија за енергетику 

Републике Српске (РЕРС), односно Дозволе за снабдијевање другог реда коју 

издаје Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и 

Херцеговине (ФЕРК).1 

 

 

ТРЖИШНИ СНАБДЈЕВАЧ - ДИРЕКЦИЈА ЗА СНАБДИЈЕВАЊЕ 

ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 

 

 МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. 

Требиње, организовано је по дирекцијама као посебним функционалним 

цјелинама које обављају опште и заједничке послове на нивоу Холдинга. 

Матично предузеће је једини субјект унутар Холдинга који посједује Дозволу 

за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на 

територији БиХ, на основу које има право да слободно уговара услове 

снабдијевања са крајњим купцима по тржишним принципима. С тим у вези, 

формирана је Дирекција за снабдијевање електричном енергијом.  

                                       
1 Регулаторна комисија на својој интернет страници објављује листу важећих дозвола за трговину и 
снабдијевање електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине. 
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 Правилником о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању 

квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене 

снабдјевача, донесеним од стране РЕРС-а 19.03.2019. године, прописана је 

обавеза да сви купци, који су се снабдијевали код резервног снабдјевача, 

слободно изаберу снабдјевача на тржишту до 01.09.2019. године. 

То су купци на напонским нивоима 110, 35 и 10 kV, као и купци са годишњом 

потрошњом већом од 35.000 kWh по мјерном мјесту из категорија 0,4 kV 

остала потрошња - 1, 2, 3, 6 и 7. тарифна група и јавна расвјета. Домаћинства 

и „мали купци“ који нису изабрали тржишног снабдјевача имају право 

снабдијевања електричном енергијом по регулисаним цијенама од стране 

носиоца дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца 

електричном енергијом (јавно снабдијевање). 

 

Шта као тржишни снабдјевач нуди Дирекција за снабдијевање електричном 

енергијом? 

- дугогодишње искуство у пословима трговине и снабдијевања 

електричном енергијом, 

- најповољније цијене у Босни и Херцеговини и региону, 

- задовољство крајњих купаца електричне енергије са квалитетним и 

поузданим снабдијевањем.  

 

Избором МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. 

Требиње и њене Дирекције за снабдијевање електричном енергијом, као 

тржишног снабдјевача, пословни субјекти Републике Српске помажу даљи 

развој и инвестиције. 

 

Могућности које пружамо крајњим купцима: 

- купци могу добити информације о услугама, упутити питања, приговоре 

или дати приједлоге путем е-поште snabdijevanje@ers.ba или путем 

телефона истакнутих на интернет страници ЕРС-а и достављеном рачуну 

за електричну енергију, 

- купци су благовремено упознати о свим промјенама које се тичу 

снабдијевања електричном енергијом, као и информисани о правима и 

обавезама, 

- електронска достава рачуна - по захтјеву купца рачун се доставља путем 

е-поште. 
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ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ 

 

„Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (Општи 

услови)“ - подзаконски акт који је донијела Регулаторна комисија за 

енергетику Републике Српске (РЕРС) и примјењује се код дјелатности 

снабдијевања и дистрибуције електричне енергије у Републици Српској; 

 

„Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и 

поступку промјене снабдјевача“ - подзаконски акт који је донијела 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске којим се стварају 

претпоставке за ефикасно функционисање тржишта електричне енергије и 

равноправност свих учесника на тржишту електричне енергије; 

 

“дистрибуција” -  је преношење електричне енергије кроз дистрибутивне 

системе средњег и ниског напона са циљем њене испоруке купцима, која не 

обухвата снабдијевање електричном енергијом; 

 

„снaбдиjeвaњe“ -  oзнaчaвa прoдajу eлeктричнe eнeргиje крајњим купцима, 

укључујући и препродају; 

 

„крајњи купац“ - означава купца који купује електричну енергију за сопствене 

потребе; 

 

„мали купац“ - означава малог индустријског или комерцијалног купца 

електричне енергије чији су објекти прикључени на дистрибутивни систем 

електричне енергије напона нижег од 1 kV и који испуњава сљедеће 

критеријуме:  

1. најмање два од сљедећа три услова:  

     -да има мање од 50 запослених 

     -да му укупан годишњи приход није већи од 2.000.000 КМ  

     -да му вриједност пословне имовине не прелази 1.000.000 КМ    

или  

2. има годишњу потрошњу која не прелази 35.000 kWh 
 

„купац из категорије потрошње домаћинства“ - означава купца који купује 

електричну енергију за сопствену употребу, али не укључује комерцијалне 

дјелатности; 
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„оператор дистрибутивног система електричне енергије“ (ОДС) - је енергетски 

субјект који обавља дјелатност дистрибуције електричне енергије и 

управљања дистрибутивним системом електричне енергије, одговоран је за 

рад, одржавање и развој дистрибутивног система на одређеном подручју, 

његово повезивање са другим системима и за обезбјеђење дугорочне 

способности система да испуни потребе за дистрибуцијом електричне 

енергије на економски оправдан начин; 

 

„снaбдjeвaч“ - је електроенергетски субјект кojи oбaвљa дjeлaтнoст 

снaбдиjeвaњa eлeктричнoм eнeргиjoм; 

 

„јавно снабдијевање“ - купац из категорије потрошње домаћинства или мали 

купац, ако не изабере другог снабдјевача или остане без снабдјевача, има 

право на јавно снабдијевање, о чему закључује уговор са јавним снабдјевачем; 

 

„резервно снабдијевање“ - купци, осим малих купаца и купаца из категорије 

потрошње домаћинства из Републике Српске, који се снабдијевају на 

отвореном тржишту имају право на резервно снабдијевање електричном 

енергијом код резервног снабдјевача; 

 

„потпуно снабдијевање“ - је продаја електричне енергије код које количина 

електричне енергије за обрачунски период није утврђена уговором о продаји, 

већ се количина електричне енергије одређује на основу остварене потрошње 

на мјесту примопредаје; 

 

„примопредајно мјесто“ -  представља локацију мјерног уређаја на којем се 

мјери предата или преузета електрична енергија у мрежу или из мреже, као и 

мјесто разграничења власништва и одговорности између оператoра и 

корисника система; 
 

„мјерно мјесто“ - означава мјесто на којем се мјерним уређајима мјери 

електрична енергија и снага коју корисник система преузима, односно 

испоручује у мрежу, или је користи за властите потребе или за друге намјене;  
 

„обрачунски период“ - означава временски период између два очитавања 

бројила ради обрачуна утрошене електричне енергије и снаге, за који се 

издаје рачун крајњем купцу; 
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„тaрифa“ - oзнaчaвa нaкнaду или више нaкнaдa за коришћење 

електроенергетских мрежа или зa услугe у вeзи сa eлeктричном eнeргиjом; 
 

„тржишна цијена“ - цијена електричне енергије на тржишту на којем купци и 

продавци електричне енергије из Републике Српске имају могућност трговине 

електричном енергијом. 

 
 

ПРАВА КРАЈЊЕГ КУПЦА 
 

Крајњи купац има право: 
 

а)  поднијети захтјев за добијање електроенергетске сагласности, 

б)  на закључење уговора о прикључењу објекта на дистрибутивну мрежу и 

прикључење својих објеката и опреме на дистрибутивну мрежу када 

испуни услове из електроенергетске сагласности, у складу са одредбама 

Општих услова и других прописа и техничких стандарда, 

в)  на универзалну услугу снабдијевања електричном енергијом, ако 

припада групи купаца на коју се ова услуга односи, 

г)  на снабдијевање електричном енергијом и приступ мрежи на 

недискриминирајући начин и на уговорном основу, 

д)  на избор снабдјевача електричном енергијом у складу са отварањем 

тржишта, 

ђ)  поднијети приговор на недопуштену радњу, пропуст или грешку 

електроенергетског предузећа у складу са Општим условима, 

е)  на накнаду штете од електроенергетског предузећа која је 

проузрокована неоснованом обуставом испоруке електричне енергије, 

испоруком електричне енергије смањеног квалитета или неоправданим 

ограничењем испоруке електричне енергије у складу са одредбама 

Општих услова и уговорима и 

ж)  да буде информисан о свим значајним питањима у вези са 

снабдијевањем електричном енергијом, на прикладан начин. 
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ОБАВЕЗЕ КРАЈЊЕГ КУПЦА 
 

Ради регулисања односа са дистрибутером и снабдјевачем, нови крајњи купац 

је обавезан: 

а)  поднијети дистрибутеру захтјев за издавање електроенергетске 

сагласности у складу са одредбама Општих услова, 

б)  поднијети захтјев и закључити уговор о прикључењу са дистрибутером. 
 

Крајњи купац има, такође, сљедеће обавезе: 
 

а)  закључити уговор о снабдијевању са снабдјевачем и уговор о приступу 

са дистрибутером, уколико одредбе о приступу мрежи нису регулисане 

уговором о снабдијевању, или уколико то у његово име не учини 

снабдјевач, 

б)  редовно и благовремено плаћати преузету електричну енергију, 

в)  омогућити несметан приступ посједу, прикључку и инсталацијама у 

објекту овлашћеним лицима дистрибутера, 

г)  одржавати у исправном стању инсталације и опрему у свом власништву, 

д) надокнадити штету дистрибутеру проузроковану кваровима због својих 

нестручних радњи, као и неповољним повратним дејством својих 

уређаја на дистрибутивну мрежу, 

ђ)  заштитити мјерне уређаје, који су на његовом посједу, од неовлашћеног 

приступа, 

е)  благовремено одјавити коришћење прикључка и пријавити друге 

промјене у вези са прикључком, 

ж)  обавјештавати дистрибутера о неисправностима и уоченим промјенама 

на прикључним и мјерним уређајима. 
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ИЗБОР СНАБДЈЕВАЧА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 

 

 Крајњи купци имају право слободног избора снабдјевача електричном 

енергијом. Са изабраним снабдјевачем проводи се поступак промјене 

снабдјевача.  

 Поступак промјене снабдјевача дефинисан је Правилником о 

снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку 

промјене снабдјевача „дио четврти - промјена снабдјевача“ (чланови од 16. 

закључно са 23.), гдје су описана поступања квалификованог купца, 

постојећег снабдјевача, новог снабдјевача, оператора система и поступак 

промјене снабдјевача. 

 Поступак промјене снабдјевача проводи се засебно за свако обрачунско 

мјерно мјесто купца и не може трајати дуже од три седмице (21 дан) 

рачунајући од датума пријема комплетног захтјева. 

 Купац који намјерава да промјени снабдјевача дужан је да новом 

снабдјевачу од којег жели да се снабдијева електричном енергијом: 

 поднесе Захтјев за промјену снабдјевача на обрасцу прописаном од 

стране снабдјевача, 

 достави овјерену и потписану изјаву, односно овлаштење да нови 

снабдјевач предузима све друге потребне радње у име квалификованог 

купца које су везане за промјену снабдјевача, 

 достави потврду (не старију од 7 дана) од постојећег снабдјевача о 

стању доспјелих обавеза према постојећем снабдјевачу, проистеклих из 

уговора о снабдијевању, 

 прије промјене снабдјевача регулише начин измирења финансијских 

обавеза према постојећем снабдјевачу. 

Промјена снабдјевача је бесплатна за крајњег купца. Купац има право отказа 

захтјева у било ком тренутку прије закључивања уговора о снабдијевању са 

новим снабдјевачем. 
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ОБАВЕЗЕ СНАБДЈЕВАЧА 
 

Снабдјевач је у обавези: 

а) понудити закључивање уговора и обезбиједити њихову доставу крајњим    

купцима без наплате трошкова, 

б) закључити уговор о снабдијевању са крајњим купцем којег снабдијева    

електричном енергијом и регулисати коришћење мреже са дистрибутером у    

случајевима прописаним Општим условима, 

в) обрачунавати, фактурисати и наплаћивати утрошену електричну енергију, 

г) похрањивати и ажурирати податке у вези са обрачуном и наплатом рачуна    

или било које друге потребне податаке, као што је прописано, 

д) водити уредну евиденцију о ограничењима и прекидима снабдијевања    

електричном енергијом из које се могу утврдити разлози и трајање    

ограничења или прекида, у складу са прописима, 

ђ) обезбиједити адекватан начин доставе свих обавјештења упућених крајњим    

купцима, 

е) поступати по приговорима крајњих купаца у складу са одредбама Општих    

услова, 

ж) обезбиједити крајњим купцима електричну енергију и услуге у складу са   

законом, прописима Регулаторне комисије, техничким прописима и   

стандардима и закљученим уговорима, 

з) накнадити крајњем купцу штету проузроковану неоснованом обуставом    

испоруке електричне енергије, 

и) израдити јасна упутства и обрасце за поступање крајњих купаца у 

остварењу својих права и обавеза у вези са снабдијевањем електричном 

енергијом и учинити их доступним купцима на прикладан начин и 

ј) на прикладан начин учинити доступним прописе у вези са снабдијевањем    

купаца електричном енергијом. 
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УГОВОРИ 
 

Односи између дистрибутера, снабдјевача и крајњег купца уређују се 

уговорима, како слиједи: 

а) уговором о прикључењу који закључују дистрибутер и крајњи купац ради 

регулисања прикључења објеката крајњег купца на дистрибутивну мрежу; 

б) уговором о снабдијевању који закључују снабдјевач и крајњи купац, 

односно корисник дозволе за снабдијевање и трговину и крајњи купац ради 

регулисања купопродаје електричне енергије; 

в) уговором о приступу који закључују дистрибутер и корисник мреже ради 

регулисања коришћења дистрибутивне мреже; 

г) уговором о снабдијевању који садржи потребне одредбе уговора о 

приступу мрежи који закључују снабдјевач и тарифни купац из категорије 

потрошње домаћинства ради регулисања купопродаје електричне енергије и 

коришћења дистрибутивне мреже. 
 

БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О ПОТПУНОМ СНАБДИЈЕВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ: 

а) подаци о уговорним странама, 

б) предмет уговора, 

в) податак о прикључној снази одобреној електроенергетском сагласношћу, 

г) подаци о примопредајном и мјерном мјесту, 

д) количина електричне енергије и снаге са допуштеним одступањима, начин     

поступања у случају одступања од уговорених количина, као и мјесечна 

динамика преузимања, ако је примјењиво, 

ђ) адреса доставе рачуна, 

е) услови у вези квалитета електричне енергије у тачки напајања, утврђени 

Општим условима и другим прописима или повећани ниво квалитета, 

ж) категорија потрошње и тарифна група купаца којој купац припада и     

обрачунски елементи групе по тарифном систему (за тарифне купце), 

з) јединичне цијене електричне енергије (за квалификоване купце), 

и) начин обрачуна и плаћања, 

ј) одредбе о каматама, 

к) период важења уговора, 

л) права и обавезе уговорних страна, нарочито у вези са промјеном адресе,    

односно пријавом и одјавом мјерног мјеста, разлогом и роком обуставе    

испоруке електричне енергије, приговором на рачун за електричну енергију и 

корекцијом обрачуна, 
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љ) одговорност за неизвршавање, односно неуредно извршавање обавеза из     

уговора, 

м) одредбе о приступу и коришћењу мреже, уколико купац путем снабдјевача     

регулише приступ, 

н) упутства о рјешавању спорова, 

њ) начин промјене цијена електричне енергије, те начин на који је снабдјевач 

дужан информисати крајњег купца у случају промјене цијена, 

о) одредбе којом се прописује да се за питања која нису регулисана уговором    

примјењују одредбе Општих услова, које ће снабдјевач учинити доступним    

крајњем купцу прије закључења уговора и 

п) престанак уговора и отказни рок. 
 

СТРУКТУРА ЦИЈЕНЕ 
 
 

Укупна цијена електричне енергије коју крајњи купац плаћа када електричну 

енергију набавља на тржишту састоји се од:  

а) цијене електричне енергије која 

укључује све трошкове и добит снабдјевача 

(цијена набавке електричне енергије и 

цијена услуге снабдијевања) и 

системске/помоћне услуге и/или бала-

нсирање, кад се ове услуге набављају на 

отвореном тржишту;  

б) регулисане цијене услуга коришћења 

преносне и/или дистрибутивне мреже, која 

укључује цијену системских/помоћних 

услуга кад су цијене ових услуга регулисане 

(трошкови мрежарине);  

в)  накнаде за обновљиве изворе и 

ефикасну когенерацију и осталих накнада и 

давања утврђених посебним прописима, и  

г)  пореза на додану вриједност (ПДВ).  

Снабдјевач је обавезан код давања понуде јасно назначити шта садржи цијена 

коју нуди и посебно издвојити цијену електричне енергије која укључуjе све 

трошкове и добит снабдјевача (цијена из тачке а) и која је предмет поређења 

и тржишне конкуренције. Снабдјевач је обавезан код издавања рачуна јасно 

назначити све елементе цијене електричне енергије.  
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У складу са Пословном политиком снабдијевања крајњих купаца електричном 

енергијом, снабдјевач може купцу одобрити попуст на цијену електричне 

енергије, уколико уредно измирује обавезе по уговору о снабдијевању. 
 

РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 
 

 Снабдјевач је у обавези да изврши финансијски обрачун потрошње 

електричне енергије и вршног оптерећења, уколико се обрачунава, на бази 

енергетског обрачуна добивеног од ОДС-а, у складу са цијенама дефинисаним 

Уговором о потпуном снабдијевању електричном енергијом. На рачуну је посебно 

исказана цијена електричне енергије, а посебно цијена коришћења 

преносне/дистрибутивне мрежарине.  

 Рачун се испоставља по истеку календарског мјесеца, у текућем за 

претходни мјесец. 

 Рачун се доставља на начин и адресу наведену у уговору о потпуном 

снабдијевању електричном енергијом. Рачун се може достављати електронски 

(путем е-маила) или у папирној форми (путем поште). 

Купац је у обавези платити рачун у року доспијећа који је назначен на рачуну.  

Уколико крајњи купац уочи неправилност на свом рачуну, исти може 

рекламирати, односно упутити приговор, у року доспијећа, на телефон или е-

маил назначен на рачуну.  

 

РЈЕШАВАЊЕ ПРИГОВОРА И СПОРОВА 
 

 Крајњи купац може поднијети приговор снабдјевачу због непоштовања 

oдредби Општих услова у року од 30 дана од дана настанка разлога за 

подношење приговора, уколико у појединачним случајевима одредби Општих 

услова није другачије прописано. Снабдјевач је дужан да рјешава приговоре 

крајњих купаца на једноставан и ефикасан начин, у складу са прописима. 

У поступку по приговору крајњег купца снабдјевач је дужан да: 

а)  испита наводе из приговора, 

б)  сачини одговор на приговор заснован на провјереним подацима у што 

краћем року и 

в)  поднесени приговор покуша споразумно ријешити. 
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 Снабдјевач је дужан да одговори на писани приговор крајњег купца у 

писаној форми најкасније у року од 15 дана од дана његовог пријема, 

уколико у појединачним случајевима одредби Општих услова није другачије 

прописано. Крајњи купац се може обратити снабдјевачу и усменим путем, ако 

захтијева објашњење или допунске информације. 

 Приговор за који није надлежан, снабдјевач прослијеђује дистрибутеру 

(ОДС-у) о чему обавјештава крајњег купца. 

Подаци из уговорног односа између ОДС, снабдјевача и крајњег купца 

сматрају се повјерљивим подацима и могу се користити у сврху испуњавања 

уговорних обавеза, а у складу са прописима о заштити личних података. 
 

Регулаторна комисија је надлежна да, на захтјев странке (крајњег купца), 

рјешава спорове у вези са: 

а)  правом на напајање електричном енергијом, 

б)  правом приступа на дистрибутивну мрежу, 

в)  обавезом испоруке електричне енергије, 

г)  тарифама по којима се енергија испоручује, 

д)  застојима у напајању електричном енергијом, 

ђ)  одбијањем испоруке електричне енергије и 

е)  квалитетом напајања електричном енергијом. 

Регулаторна комисија рјешава спорове у складу са одредбама Правилника о 

јавним расправама и рјешавању спорова и жалби. Прије подношења захтјева 

за рјешавање спора Регулаторној комисији, крајњи купац је дужан поднијети 

приговор у писаној форми дистрибутеру/снабдјевачу. Одлука Регулаторне 

комисије о захтјеву за рјешавање спора је коначна, а странка незадовољна 

одлуком може покренути управни спор пред надлежним судом. 

 

ЗАШТИТА КУПЦА 
 

МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње у 

свом пословању поштује Закон о заштити потрошача и штити права својих 

крајњих купаца електричном енергијом, нарочито водећи рачуна о заштити 

личних и уговорних података сваког крајњег купца у складу са важећим 

прописима.  
 

Корисни документи за купца који су доступни на интернет страници РЕРС-а (www.reers.ba) 

1. Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом 

2. Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и 

поступку промјене снабдјевача 
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