
ПРЕДЛОГ 
На основу члана 51. став 1. тачка 1), члана 197. став 3, члана 305. став 1, а у вези 

са чланом 56. тачка 4), и члана 39. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, брoj 
145/14), 

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на--. седници од ----2016. године, 
донео је  

 
Одлуку  

о изменама и допунама Правила о промени снабдевача 
 
 
 

1. У Правилима о промени снабдевача („Службени гласник РС", број 65/15)-у даљем тексту 
Правила, у тачки 4.1. Правила, досадашњи став 2. мења се тако да гласи: 

 
„Купац чији уговор о потпуном снабдевању престаје, укључујући и купца кога тренутно снабдева 

резервни снабдевач, подноси уредан захтев новом снабдевачу најраније 30, а по правилу најкасније 21 
дан (три недеље) пре дана у коме престаје снабдевање.“.    

 
 2. У тачки 5.2. став 1. Правила, брише се подтачка 3), а досадашње подтач. 4) 5), 6) и 7) 

Правила, постају подтач. 3), 4), 5) и 6).  
 

3. У тачки 5.6. Правила, став 2, брише се, а досадашњи ст. 3, 4. и 5. Правила постају ст. 2, 3. и 4.  
 

4.  У тачки 5.8. Правила, став 3. мења се тако да гласи:  
 
„Када утврди да је купац коме престаје потпуно снабдевање поднео захтев у року из тачке 4.2. 

став 1. ових правила, оператор система прослеђује доказ из тачке 5.3. став 2.  тренутном снабдевачу без 
одлагања, а најкасније у року из става 2. ове тачке, ако поступак може спровести до дана у коме престаје 
снабдевање, уз поштовање рока из тач. 5.10. ових правила“.  

 
5. У тачки 5.10. Правила додаје се нови став 3. који гласи: 
„Тренутни снабдевач у приговору образлаже разлог због којег купцу оспорава право на промену 

снабдевача.“. 
 

6. У тачки 5.11. у ставу 1. Правила, иза речи: „тачке 5.3. ових правила,“ додају се речи: „или 
приговор не образложи,“, а у осталом делу одредба тачке 5.11. став 1. остаје непромењена. 

     
7. У тачки 6.1. став 1. мења се  гласи: 
„Ако поступак промене снабдевача на захтев купца из тачке 5.8. ст. 3. ових правила није 

спроведен до дана у коме тренутни снабдевач престаје да снабдева купца, оператор система на месту 
примопредаје обезбеђује мерне податке за дан у коме престаје снабдевање и евидентира гарантованог, 
јавног, односно резервног снабдевача када купац има право на јавну услугу снабдевања по сили Закона 
на месту предаје, а у супротном купцу обуставља испоруку у складу са Законом.“. 

 
8. У тачки 7.2. Правила, став 2. брише се, а досадашњи ст. 3. и 4. Правила постају ст 2. и 3. 

 
9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 
 

Савет Агенције за енергетику Републике Србије 
Број:  
У Београду,                                 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Љубо Маћић 


