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", број 145/14),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 361. седници од 10. фебруара
2017.године,донеоје
Одлуку
о изменама и допунама Правила о промени снабдевача

1. У Правилима о промени снабдевача ("Службе ни гласник РС", број 65/15)-у даљем тексту
Правила, у тачки 4.1. Правила, брише се став 2, и после става 1. додају нови ст. 2. и З. који гласе:
"Купац коме престаје уговор о потпуном снабдевању на месту примопредаје има право да за то
место примопредаје захтева промену снабдевача ако поднесе уреда н захтев новом снабдевачу најраније
зо, а најкасније 21 дан (три недеље) пре дана у коме тренутни снабдевач престаје да га снабдева.
Купац који користи услугу резервног снабдевања може поднети захтев за промену снабдевача у
било ком тренутку након закључења уговора о потпуном снабдевању са резервним снабдевачем, а
најкасније 21 дан (три недеље) пре дана у коме купцу престаје право на резе рв но снабдевање.".
2. У тачки 5.2. у ставу 1. Правила, брише се подтачка З), а досадашње
Правила, постају подтач. З), 4), 5) и 6).

подтач. 4) 5), 6) и 7)

З. Тачка 5.З. Правила мења се тако да гласи:
"Купац новом снабдевачу уз захтев прилаже:
1) саопштење којим тренутном снабдевачу отказује уговор о потпуном снабдевању, или га раскида
када на то има право, ако је отказни рок зо дана од дана доставе овог саопштења;
2) саопштење којим резервном снабдевачу отказује уговор о потпуном снабдевању;
З) обавештење тренутном снабдевачу да уговор о потпуном снабдевању престаје на месту
примопредаје због истека рока на који је закључен, или због истека отказног рока који већ тече по основу
раније саопштеног отказа, уговорене измене или раскида уговора (купац коме престаје снабдевање у смислу
тачке 4.1. став 2. ових правила).
Доказ из става 1. подтач. 1Ј-З). ове тачке садржи податке о месту (местима) примопредаје како су она
наведена у захтеву, податке о датуму закључења и трајању уговора, односно трајању отказног рока, како је
приказано на Обрасцу ПС-2 који је, као упутство купцу за примену правила у овом делу, објављен на
интернет страници Агенције за енергетику Републике Србије(www.аегs.гs).".
4. У тачки 5.6. Правила, брише се став 2., а у ставу 5. ове тачке речи: .подтэчка 4)", замењују се
речима: .подтачка З)".

у тачки 5.6. Правила досадашњи ст. З, 4. и 5. Правила постају ст. 2, З. и 4.
5. У тачки 5.8. Правила, став З. мења се тако да гласи:
"Када утврди да је купац коме престаје снабдевање пропустио да поднесе захтев у прописаном року
из тачке 4.1. ст. 2. и З. ових правила, оператор система проследиће тренутном снабдевачу доказ из тачке
5.3. у складу са овим правилима, без одлагања, а најкасније у року из става 2. ове тачке.".
6. У тачки 5.9. Правила, у ставу 1. речи: "став З." замењују се речима: "став 2".
7. Тачка 5.10. Правила мења се тако да гласи:

"Тренутни снабдевач може да изјави образложени приговор у року од три радна дана од дана
пријема доказа из тачке 5.3. ових правила ако купац није регулисао уговорене обавезе према тренутном
снабдевачу.
Тренутни снабдевач који купцу приговора због неизмирења уговорених доспелих обавеза за потпуно
снабдевање електричном енергијом или природним гасом, овај приговор може да изјави само ако купац није
регулисао уговорене обавезе по рачунима које је издао купцу, ако су они доспели на плаћање најкасније до
дана који претходи дану у коме је тренутни снабдевач примио доказ из тачке 5.3. ових правила.
Ако тренутни снабдевач изјави приговор у року из става 1. ове тачке правила, он га доставља
оператору система који приговор тренутног снабдевача прослеђује на увид купцу и новом снабдевачу,
најкасније трећег дана од дана његовог пријема.
Даном доставе приговора купцу и новом снабдевачу поступак промене снабдевача сматра се
спроведеним у складу са овим правилима, а купац и нови снабдевач обавештеним о разлозима због којих
купац нема право да промени снабдевача.".
8. У тачки 5.11. Правила, у ставу 1. после речи: "из тачке 5.3. ових правила," додају се речи: "или
приговор не образложи", а у осталом делу одредба тачке 5.11. став 1. остаје непромењена.
9. У тачки 6.1. Правила став 1. мења се тако да гласи:
"Ако у конкретном случају не буде услова да се у року који је краћи од 21 дана спроведе поступак у
складу са овим правилима (а поступак је вођен по захтеву који је купац пропустио да поднесе у прописаном
року из тачке 4.1. ст. 2. и 3. ових правила), оператор система на том месту примопредаје обезбеђује мерне
податке за дан у коме купцу престаје снабдевање и евидентира гарантованог, јавног, односно резервног
снабдевача ако купац испуњава услове из Закона за коришћење ове јавне услуге, а у супротном му
обуставља испоруку.".
10. У тачки 7.2. Правила, став 2. се брише, а досадашњи ст. З. и 4. Правила постају ст. 2. иЗ.
11. Поступци започети до дана ступања на снагу ових правила настављају се по прописима по
којима су започети.
12. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у .Спужбеном гласнику Републике
Србије".
Савет Агенције за енергетику
Број: 646/2016-Д-ОЗ/2
у Београду, 10. фебруара 2017. године
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