ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ

Члан 1.
У Закону о електричној енергији (“Службени гласник Републике Српске”, број 8/08 - Пречишћени текст) у члану
9. став 2. мијења се и гласи:
“Предузеће из става 1. овог члана, као и предузећа која обављају једну или више електроенергетских дјелатности
из члана 8. Закона, а која у структури капитала, директно или индиректно, имају најмање 50% (педесет одсто) плус
једну акцију или удјела у власништву Акцијског фонда Републике Српске, јесу јавна предузећа, у смислу члана 2.
Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/04) и обављају дјелатност од општег
интереса у смислу члана 4. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07)”.
Послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4., који гласе:
“Предузећа из става 2. овог члана првенствено обављају електроенергетску дјелатност од општег интереса, као
обавезу у систему јавне услуге, ради:
- снабдијевања неквалификованих купаца и квалификованих купаца електричне енергије, који се у складу са
прописима снабдијевају као неквалификовани купци,
- производње електричне енергије ради снабдијевања неквалификованих купаца и квалификованих купаца
електричне енергије, који се у складу са прописима снабдијевају као неквалификовани купци и
- дистрибуције електричне енергије за све купце.
Поред јавних предузећа из става 2. овог члана, обавезу пружања јавне услуге могу имати и друга предузећа која
су се на то обавезала као концесионар у уговору о додјели концесије, у сврху производње електричне енергије, што
се наводи у условима дозволе за обављање електроенергетске дјелатности.”.
Досадашњи став 3. постаје став 5.
Члан 2.
У члану 10. додаје се нови став 2., који гласи:
“Предузећа која за своје потребе купују електричну енергију као неквалификовани купци не могу се бавити
производњом електричне енергије за тржиште, осим оних који имају обавезу пружања јавне услуге.”.
Члан 3.
Члан 11. мијења се и гласи:
“У циљу сигурног и економичног снабдијевања купаца електричном енергијом у систему обавезе јавне услуге,
ефикасног коришћења производних капацитета и побољшања конкурентске способности на тржишту електричне
енергије, јавна предузећа из члана 9. став 2. овог закона закључују уговор, којим уређују међусобне економске
односе.
Уговор из става 1. овог члана уважава принципе које одлуком утврђује Влада Републике Српске, а који се
заснивају на сљедећим основима:
- тарифама и цијенама утврђеним од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске и Државне
електроенергетске регулаторне комисије,
- тржишним цијенама на слободном тржишту електричне енергије,
- задовољавању потреба свих купаца електричне енергије који се снабдијевају у систему обавезе јавне услуге,
- равноправном учешћу производних предузећа у снабдијевању купаца који се снабдијевају електричном
енергијом у систему обавезе јавне услуге, што подразумијева њихово једнако процентуално учешће у односу на
билансирану производњу за свако производно предузеће,
- јединственој понуди на тржишту електричне енергије код продаје вишкова и набавци недостајућих количина
електричне енергије за снабдијевање купаца у систему обавезе јавне услуге и
- пружању помоћних услуга у оквиру балансно одговорне стране.
До закључивања овог уговора, у циљу заштите општег интереса, уређење међусобних економских односа јавних
предузећа из члана 9. став 2. овог закона врши се на основу одлуке Владе Републике Српске.
Влада Републике Српске својом одлуком уређује начин и услове испоруке електричне енергије Дистрикту Брчко
Босне и Херцеговине, до њиховог рјешавања на други начин.”.
Члан 4.
У члану 80. алинеја 2. брише се.
Досадашња алинеја 3. постаје алинеја 2.
Члан 5.
У члану 81. у алинеји 3. на крају текста послије ријечи: “инсталација” запета се замјењује тачком, а остатак
текста брише се.
Послије алинеје 3. додаје се нова алинеја 4, која гласи:
“- ако крајњи купац онемогући правилно регистровање обрачунских количина или троши енергију без
прописаних мјерних уређаја или мимо њих”.
Члан 6.
Послије члана 95., додаје се нови члан 95а., који гласи:

“Члан 95а.
Ко противно важећим прописима прикључи своје електроенергетске објекте на електроенергетску мрежу или
онемогући овлашћено лице да региструје утрошену електричну енергију, казниће се за кривично дјело новчаном
казном или затвором.
Ако је кривично дјело из става 1. овог члана учинило физичко лице, казниће се новчаном казном која не може
бити мања од 1.000,00 КМ или затвором до једне године.
Ако је кривично дјело из става 1. овог члана учинило правно лице, казниће се новчаном казном која не може
бити мања од 10.000,00 КМ, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном која не може бити мања од 2.000,00
КМ или затвором до једне године.
Члан 7.
У члану 96. став 1. т. 3. и 4. бришу се, а остале т. помјерају се.
Члан 8.
У члану 101. став 1. тачка 4. брише се, а остале т. помјерају се.
Члан 9.
У члану 102. т. 1. и 3. бришу се, а остале т. помјерају се.
Члан 10.
Послије члана 111. додаје се нови члан 111а., који гласи:
“Члан 111а.
Уговоре о међусобним економским односима из члана 11. Закона јавна предузећа из члана 9. став 2. Закона
дужна су да закључе најкасније до 1. маја 2009. године.”.
Члан 11.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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