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СТАВ АЕРС

Генерална примедба се односи на рокове за подношење захтева за промену снабдевача.
Наиме, предлогом измена Правила је предложено да се приликом одређивања крајњег
рока за подношење захтева дода реченица „по правилу“, чиме овај рок престаје да буде
крајњи, тј. одступање од крајњег рока од 21 дан постаје могуће. ОДС је свестан да је Закон
о енергетици прописао да промена снабдевача траје најдуже 21 дан и да теоретски постоји
могућност да овај рок буде и краћи. Ипак, ОДС сматра да је рок од 21 дан оптималан и да
га треба у сваком случају задржати. Као илустрацију тог става прилажемо и гантограм
активности приликом промене снабдевача из којег се види да је 21 дан потребан рок:
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Рок за промену снабдевача

Купац подноси уредан захтев новом снабдевачу
Нови снабдевач доставља ОДСу примерак захтева
ОДС проверава уредност захтева
ОДС прослеђује саопштење/обавештење тренутном
снабдевачу на изјашњење
Рок за изјављивање приговора тренутног снабдевача
Уговарање приступа систему уколико су испуњени услови
за промену снабдевача
ОДС обавештава ЕМС о промени састава балансних група
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ОДС обезбеђује мерне податке

Сматрамо такође, да, имајући у виду да је тржиште електричне енергије тренутно, тј, да се

Предлог се не може прихватити јер је предложени рок
усклађен са одредбом Закона о енергетици која утврђује
обавезу спровођења поступка у року краћем од 21 дан.

Ова правила односе се на све операторе система
(преносног, транспортног, дистрибутивног, како у
области електричне енергије тако и природног гаса).
Предложена одредба даје могућност сваком
оператору да у конкретном случају води поступак и
8
спроведе га у краћем року од 21 дана, ако је то могуће.
Ако услова нема (купац поднео захтев 5 дана
пре престанка уговора сматрамо да
је из околности случаја јасно да ће
уговор вероватно престати пре него што
тренутном снабдевачу истекне рок
за доставу изјашњења.
Ако се поступак спроведе и у краћем року од 21 дана, а
нови снабдевач не уреди БО и приступ систему пре
дана у коме престаје важење уговора купца и тренутног
снабдевача, то и поред спровођења поступка у краћем року,
нема промене снабдевача, али не зато што оператор није
спровео поступак краћем у року, већ зато што снабдевач није
обезбедио све прописане услове за почетак испоруке
1.

роба на овом тржишту троши у тренутку производње, итекако је важно да тржишне
активности, нарочито оне које укључују већи број учесника, буду уређене прецизним и
непроменљивим роковима. На тај начин ће се омогућити свим учесницима на тржишту да
планирају своје активности а операторима да ефикасно сервисирају услуге.

Треба раздвојити рокове за подношење захтева за купце којима истиче уговор о
снабдевању и за купце који уговор раскидају или којима се уговор отказује. Наиме, како је
датум промене снабдевача датум престанака снабдевања, код случаја раскида уговора тај
дан може бити и преко 30 дана, имајући у виду да је отказни рок ствар договора између
тренутног снабдевача и купца. У Правилима се дефинише да купац подноси захтев и уз
њега доказ о отказу уговора. С обзиром да се рок за промену снабдевача рачуна од дана
подношења захтева купаца новом снабдевачу, ако се узме у обзир и могући отказни рок,
рок за промену ће бити продужен изнад оног који је утврђен Законом о енергетици.

2

на том месту примопредаје.
Питања рокова и начина организације тржишта и учесника
на тржишту нису предмет правила о промени снабдевача
већ предмет тржишних и мрежних правила.
Не прихвата се.
Примедба не произлази из текста Правила.
Ако је потребно могуће је додатно прецизирати текст.
Указујемо да је важећом тачком 5.3. став 2. Правила утврђено
да купац изјављује непосредно отказ уговора тренутном
снабдевачу ако је уговорио отказни рок дужи од 30 дана.
То значи да када отказни рок почне да тече по основу
непосредно изјављеног отказа, примењује се опште правило
да купац подноси захтев 30-21 дан пре престанка уговора (тј,
30-21 дан пре истека отказног рока који већ тече-па је јасно да
купца мора отказати уговор пре подношења захтева ако је
уговорио отказни рок од 60 или 90 дана. У овом случају
у правилима је прописано да купац уместо саопштења о отказу
(већ је саопштен) прилаже обавештење да уговор престаје
(због раније саопштења отказа/ раскида уговора).
Нема продужетка рокова у спровођењу поступка –поступак
траје до 21 дан и када купац има право и када нема право
да промени снабдевача, а промена снабдевача на
месту предаје није увек део поступка већ је фактичка радња
којом се извршава право купца утврђено у поступку на
промену снабдевача а тек под условом да поред купца и
његов нови снабдевач испуни прописане услове
Тако дасе обезбеђивање података на месту испоруке обезбеђује
када истекне уговор са тренутним снабдевачем, а не када
се спроведе поступак (поступа може и нем ора трајати 21 дан)
а до када снабдевач снабдева купца је уговорено у уговору
2.

и тај рок не треба мешати са трајањем поступка.

3.

ПРИМЕДБЕ ПО ЧЛАНОВИМА

Р.б.
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Примедба на
члан/тачку/ст
ав
(страна)

3.2. додати
став 3.

4.1. став 2.

Треба да гласи

Уредан захтев за промену
снабдевача је захтев који садржи
комплетне и тачне потребне
податке дефинисане у тачки 5.2.
На датум уређења захтева купац
подноси новом снабдевачу
уредан захтев и тај датум
заправо представља почетак
процедуре промене снабдевача.

Купац чији уговор о потпуном
снабдевању престаје,
укључујући и купца коме
престаје право на резервно
снабдевање, подноси уредан
захтев новом снабдевачу
најраније 30, а најкасније 21 дан
(три недеље) пре дана у коме
престаје снабдевање.

Напомена предлагача

СТАВ АЕРС

шта се постиже предложеном променом)

Прецизно дефинисање уредности захтева.

Уредност поднеска је општи институт који
се не дефинише, а цени се према томе да
ли захтев разумљив (шта се њиме хоће, да
ли садржи све податке утврђене прописом
и доказе који су прописани да се уз захтев
прилажу) .
Садржину захтева уређују тачка 5.2. и 5.3.
Правила.
Шта није уредан захтев утврђује тачка 5.9.
став 1. Правила.

Сматрамо да рокови морају бити прецизно
дефинисани, а да термин „по правилу“
уводи могућности да се захтеви подносе и
касније од 21 дана. Рок за подношење
захтева новом снабдевачу 30 дана пре
истека уговора је већ разматран у
генералним примедбама (у том случају
процес промене снабдевача би трајао дуже
од Законом прописаног максималног рока).
„укључујући и купца кога тренутно снабдева
резервни снабдевач „ предлажемо да се
замени са „укључујући и купца коме
престаје право на резервно снабдевање „
како би се прецизније дефинисало на шта
се мисли с обзиром на то да купац коме је
тренутни снабдевач резервни снабдевач,

Без обзира на то да ли у тексту остаје реч
„по правилу“ или не , прецизног рока не
може бити јер Закон дозвољава да поступак
траје највише 21 дан (дакле могуће је да
траје краће) а не одређује при том који је то
најкраћи рок .
Процес промене снабдевача који наводите,
не постоји. Постоји поступак који се води у
року од највише 21 дан рачунајући од дана
подношења захтева до дана у коме се
купац обавештава о томе има ли или нема
право да промени снабдевача.
По Закону о енергетици и ЗОО купац и
снабдевач уговарају трајање
снабдевања и услове престанка уговора
(право на отказ, раскид, дужину отказног
1.

може поднети захтев када год жели, а у
овом ставу се мисли на купца ком истиче
право на резервно снабдевање. Он мора
најкасније 21 дан пре истека тог права
поднети захтев за промену снабдевача.

рока и сл), па зато тренутак промене
снабдевача на месту предаје (дан промене
снабдевача) оператор одређује према дану
до када траје снабдевање купца по уговору
са тренутним снабдевачем а не по дану
када је протекао 21 дан у коме је оператор
дужан да спроведе све радње из тачке 5
Правила.
Могуће је прихватити одредбу којом се
купцу на резервном снабдевању омогућава
да поднесе захтев након закључења
уговора са резервним снабдевачем, као би
се промена дозволила већ након првог
обрачунског периода резервног
снабдевања.
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5.2. тачка 5

5.2. додати
тачку 8

Датум предаје уредног захтева
за промену снабдевача

Ближе дефинисање

Прогноза потрошње за наредних
годину дана, за сваки месец, за
свако место примопредаје
појединачно.

С обзиром на начин прорачуна средстава
обезбеђења за мерна места која нису
постојала у претходној пословној години,
који је предложен у правилима о раду
дистрибутивног система, овај податак је
изузетно битан. Увођењем и овог податка у
захтев за промену снабдевача битно би
скратили процедуру. У супротном, након
доставе захтева оператор би морао
потраживати наведене податке од новог
снабдевача, а потом нови снабдевача од
купца. Увођењем наведених података у сам

За купце овај појам може бити појашњен на
обрасцу, а за ОДС и снабдеваче се
подразумева познавање општих правних
института.
Како цене уредност у сваком конкретном
случају појашњено је у коментару под ред
бр. 1.
Нема основа да се од купца тражи да
оператору доставља податак којим
оператор система изворно располаже.
Сврха коју наводите као оправдање за
прописивање обавезе доставе податка о
потрошњи није у вези са поступком
промене снабдевача.
Овај податак тражи се у поступку приступа
систему који је посебан поступак прописан
Законом о енергетици и мрежним
правилима које доносе оператори.
2.

образац захтева за промену снабдевача
сви потребни подаци би постојали
обједињени на једном месту и одмах би
били доступни.

У тренутку прослеђивања захтева за
промену снабдевача оператору система,
нови снабдевач мора имати закључен
уговор о снабдевању са купцем, дакле
новом снабдевачу су познати подаци о
купчевој потрошњи, јер да нису не би
закључио уговор.
Када је податак о потрошњи потребан
новом снабдевачу ради закључења
уговора, он их може од купца прибавити
(али то тада није поступак промене
снабдевача већ поступак закључења
уговора који ова правила не уређују). Ако
купац подацима не располаже, он их може
прибавити код оператора система по
поступку приступа подацима о сопственој
потрошњи који је Агенција прописала у
складу са Законом у својој одлуци из 2016.
године.
када се закључује уговор о снабдевању
нови снабдевач стиче право да проследи
захтев оператору система, до тада захтев
није уредан и по њему није могуће
поступати јер он садржи и број и датум
новог уговора
Питање плаћања услуге приступа и даље
коришћење податка о потрошњи за потребе
снабдевача уређује се искључиво
правилима која доноси оператор система.

5

5.3. став 1

Купац уз захтев прилаже
саопштење тренутном
снабдевачу о отказу или раскиду
уговора о потпуном снабдевању
на месту примопредаје за које
захтева промену снабдевача, а

И у овом случају би процес промене
снабдевача трајао дуже од Законом
максимално дозвољеног рока. У
генералним примедбама је дато
разматрање, како је већ наведено.

Не прихвата се.
Прво,
не
постоји
процес
снабдевача,
већ
поступак
снабдевача који траје 21 дан.

промене
промене

Обезбеђивање мерних података није део
3.

ако је са тренутним снабдевачем
уговорио отказни рок дужи од 30
дана, купац у саопштењу наводи
и трајање отказног рока.

поступка већ фактичка радња која следи
након што оператор утврди да ли купац
може/не може променити снабдевача.
Дакле, поступак почиње захтевом купца
а завршава се обавештењем оператора о
исходу поступања по захтеву што траје
не дуже од 21 дан. Обезбеђивање
промене на месту предаје оператор
одређује у зависности од тога када су
купац и тренутни снабдевач уговорили
да уговор престаје.
Поступак по захтеву купца је спроведен
и када снабдевач није уговорио приступ
а купац је имао право на промену
снабдевача.
Чланом 298. Закона о енергетици уређено
је, између осталог, да купац и снабдевач
уговором о снабдевању уговарају рок на
који се уговор закључује, права и обавезе
за случај престанка и раскида уговора, што
су обавезни елементи уговора и према
Закону о облигационим односима.
Чланом 187. став 5. Закона о енергетици
утврђено је да у случају раскида или отказа
уговора од стране снабдевача отказни рок
не може трајати дуже од 30 дана.
Када је уговорено да уговор престаје
отказом или раскидом а дужина отказног
рока није законом нити уговором одређена,
примереним роком се сматра рок од 30
дана према Закону о облигационим
односима, у складу са којим се уговара
снабдевање (члан 187. став 2. Закона о
енергетици)
Чланом 187. став 6. Закона о енергетици
4.

утврђена је обавеза снабдевача да пре
почетка снабдевања оператору система
пријави уговор о снабдевању, сваку
промену уговора и достави оператору
податке о крајњем купцу, местима
примопредаје, врсти уговора, и периоду
снабдевања.
Трајање је битан елемент уговора о
снабдевању/потпуном снабдевању, који
уговарају две уговорне стране, па трајање
уговора не одређује оператор система као
трећа страна изван овог уговора (дакле не
чита оператор система када он одреди већ
то чини у зависности од воље снабдевача и
купца.
Нетачно је тумачење Закона о енергетици
да се обезбеђивање података увек врши 21
дан.
Рок од 21 дан прописан Законом (или
краћи) је рок у коме се мора спровести
поступак
прописан
Правилима
о
промени снабдевача тј. испитати да ли
купац има право да промени снабдевача
или не (доставља се обавештење купцу
као одговор на његов захтев/а када нема
услова прослеђује му се приговор у коме
тренутни снабдевач наводи разлоге зашто
промена није могућа ).
Тек након спроведеног поступка у року од
21 дана или краће, фактичка радња
обезбеђивања
мерног
податка
коју
спроводи оператор није део спровођења
поступка већ извршавања права на
промену снабдевача када је оно утврђено
да постоји. Ово оператор спроводи на дан у
који престаје снабдевање по уговору који су
5.

закључили купац и тренутни снабдевач а је
само изузетно 21 . дан, а по правилу 30 дан
о
доставе
саопштења
тренутном
снабдевачу
(који је то дан оператор зна јер је тренути
снабдевач дужан да га о свему претходно
обавести према члану 187. став 6. Закона) .
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Не прихвата се .

5.3. став 3

Купац из ст. 1. и 2. ове тачке у
изјавама наводи податке о
датуму закључења и трајању
уговора и списак места
примопредаје наведених и у
захтеву за промену
снабдевача, на начин како је
дато у Обрасцу ПС-2 који је, као
упутство купцу за примену
правила у овом делу, објављен
на интернет страници Агенције
(www.aers.rs).

Уколико се говори о купцу који је на
тржишту, купац може желети да за нека од
својих мерних места продужи уговор са
тренутним снабдевачем, а да за нека
изврши промену снабдевача, тако да је
битно да наведе за која места
примопредаје жели промену, а не да
наведе сва „уговорена места
примопредаје“.

Образац ПС-2 садржи јасно навођење
Уговора о снабдевању али и уговореног
места примопредаје на које се захтев
односи као и адресу места примопредаје на
коме се мења снабдевач.

Дан у односу на који се рачуна
почетак рока је дан уредног
достављања писмена примаоцу
према 5.4. став 2.

Прецизније дефинисање рокова, како се не
би десило да је некоме од учесника у
процесу промене снабдевача скраћен рок
услед нпр. кашњења поште.

Не прихвата се .

5.5. додати
став 2

Неприхвата се.

„У рокове који се рачунају на
дане, рачунају се само радни
дани у седмици.“ Или други
предлог: „Уколико предвиђени
рок обухвата два или више
нерадних дана, рок се продужава
за први наредни радни дан након
истека укупног броја
предвиђених дана рока“

Овим се избегава ситуација да неки од
учесника у процесу промене снабдевача
који има нпр. три дана за одговор добије
захтев у четвртак на крају радног времена.
Рок за одговор од три дана тече од петка.
Али наредна три дана су петак, субота и
недеља, тако да он практично има само
један дан за одговор. А да је горе поменути
захтев стигао у петак, рок би почео да се
рачуна од понедељка, тако да би рок за
одговор био до среде. С обзиром на то
сматрамо да је други предлог потпуно
оправдан а можда чак и први. Ова

5.5. додати
став 3

Ова питања су јасно уређена у тачки 5.4.
став 2. Правила о промени снабдевача.

Предложено решење је у супротности са
одредбом 5.5. Правила.
Могуће је само прихвати за случај када се
рок оставља тренутном снабдевачу тако да
уместо 3 дана буде 3 радна дана како сте
предложили на састанку.

6.

ситуација је још израженија у случају
државних празника и слично.
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5.6. став 2.

Када купац коме снабдевање
престаје подносе захтев, нови
снабдевач испитује прво
благовременост захтева у
смислу тачке 4.1. став 2. ових
правила, па када утврди да
захтев није благовремено
поднет, нови снабдевач
обавештава купца и оператора
система да нема услова да
поступа по захтеву.

5.8. став 3.

Када утврди да је купац коме
престаје потпуно снабдевање
поднео захтев у року из тачке
4.1. став 2. 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.

5.9. став 1

Ако захтев садржи формалне
недостатке, оператор система о
томе обавештава новог
снабдевача који, у року не дужем
од три дана од дана пријема овог
обавештења, позива купца у
складу са тачком 5.6. став 3. ових
правила да захтев исправи у

Супротно је одредби Закона о обавези
вођења поступка у року од најдуже 21 дан.
Сматрамо да је благовременост
подношења захтева изузетно битна и да не
постоји разлог да се овај део избаци из
Правила.

Дошло је до пропуста јер је наведена тачка
4.2. став 1. где нису прецизирани рокови.

прихвата се

Предлог је да се избаци прецртани део
текста, с обзиром на то да оператор не
може знати да ли поступак може спровести
пре дана у ком истиче снабдевање, јер то
зависи и од уговарања приступа (нови
снабдевач може да одбије потписивање
уговора о приступу, чиме се поступак
обуставља и слично), а опет с друге стране
оператор не може ући о закључење уговора
о приступу без потврде тренутног
снабдевача за наведеног купца. С обзиром
на наведено, предлог је да се наведени део
реченице избрише.
Не прихвата се.
Дефинисање даљих поступака, и
елиминисање могућности достављања
новог захтева (захтева након исправки) са
датумом првобитно достављеног захтева.

Општа правила подразумевају да
отклањање формалног недостатка не чини
поднесак новим већ уређеним.

7.

примереном року и нови,
уређен захтев преда новом
снабдевачу, чиме ће испочетка
покренути процедуру промене
снабдевача.
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5.9. став 3

После тренутног текста 5.9. став
3 предлажемо да се дода и:“
Уколико се купац одлучи за
једног од снабдевача доставља
одабраном снабдевачу нови,
уређен захтев, са новим датумом
уређења захтева и процедура
промене снабдевача почиње
испочетка.“

5.10. став 1

Тренутни снабдевач, у року од
три дана од дана пријема
прослеђених доказа из тачке 5.3.
ових правила, може изјавити
приговор ако купац није
регулисао уговорене обавезе
према тренутном снабдевачу,
при чему, приговор због
неизмирења уговорених
доспелих обавеза за продату
електричну енергију, односно
природни гас, тренутни
снабдевач може изјавити само
ако купац није измирио
уговорене обавезе по рачунима
које је издао купцу, ако су они
доспели на плаћање најкасније
до дана у ком је тренутни
снабдевач примио доказе из
тачке 5.3. ових правила или због
других неиспоштованих
уговорних обавеза, у случају
отказа уговора.“

Не прихвата се. У процесном смислу нема
услова за нови поступак већ за изјашњење
купца при ком захтеву остаје.
Прецизно дефинисање поступања у
наведеној ситуацији.

Прихвата се .
Могуће је се уместо једне одредбе
постојећи текст формулисати у виду две
прецизније одредбе ради јасноће текста.

Оператор система није упознат са
детаљима уговора између купца и
снабдевача, можда у уговорима постоје и
обавезе купаца које нису финансијске
природе.

Ипак напомињемо да постојеће решење
већ обухвата ову ситуацију у првом делу
реченице“.. може изјавити приговор ако
купац није регулисао уговорене обавезе
према тренутном снабдевачу“, дакле и
обавезе из уговора које нису финансијске.

8.

Потврда не постоји почев од 2015. године
када су донета нова Правила. Потврда је у
новим правилима изостављена управо зато
што су снабдевачи одбијали да је издају
купцу.
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5.10. додати
став 4

Уколико тренутни снабдевач
купцу изда потврду да су
испоштоване све уговорне
Како би се лакше пратио нпр. отказни рок
обавезе, потребно је да напише у договорен између купца и тренутног
оквиру потврде и најранији
снабдевача итд.
могући датум промене
снабдевача.

До када је уговорено снабдевање купац већ
наводи у саопштењу/обавештењу које се
доставља тренутном снабдевачу као је
прописано Правилима и у Обрасцима.
Обратити пажњу ја ваше обавезе и права
према снабдевачу у погледу коришћења
система коме вам прописује Закон,а који је
утврдио обавезу снабдевача /овлашћење
оператору да прибавља податке прописане
чланом 187. став 6. Закона о енергетици.
Без обзира на датум који купац наведе,
тренутни снабдевач је тај са којим имате
уговорни однос по Закону.

9.
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5.11. став 2

Оператор система обезбеђује
мерне податке за дан у коме
престаје уговор о потпуном
снабдевању са тренутним
снабдевачем, односно за дан у
који истиче отказни рок, и на
овом месту примопредаје
евидентира промену снабдевача
у базама и евиденцијама које
води. Уколико оператор
система није у могућности да
на дан промене снабдевача
обезбеди мерне податке,
оператор ће обрачунске
величине прерачунати према
стандардном дијаграму
оптерећења (профил
потрошње). - можемо на уредбу
да се позовемо - тамо каже да се
овако ради у случају да је период
између очитавања дужи од
обрачунског периода. У овом
случају период између
очитавања је дужи од
обрачунског периода за старог
снабдевача у посматраном
месецу, односно краћи за новог
снабдевача

Досадашње искуство је показало да је нпр.
мерно место недоступно за очитавање на
дан промене снабдевача и слично. С
обзиром на то наведен је механизам за
прорачун обрачунских величина, који је
дефинисан и у Уредби, члан 49.

6.1. став 1

На крају става избрисати знаке
навода

Исправка словне грешке

7.2. став 1

Снабдевач, гарантовани односно
јавни или резервни снабдевач
електричном енергијом и
природним гасом када објављује
и на други начин купцу чини
доступним општу понуду за

Подразумева се, али предложена одредба
није прихватљива јер начин обезбеђивања
мерних података није предмет правила о
промени снабдевача.
Ово питање уређено је већ Законом и
мрежним правилима која доносе оператори.

Прихвата се.
Прихвата се.

Исправка словне грешке

10.

закључење уговора о потпуном
снабдевању, формуларни уговор
и контролну листу са практичним
информацијама о правима и
обавезама уговорних страна за
случај прихватања понуде,
информише купца и о његовом
праву да захтева промену
снабдевача и упознаје је га са
условима под којима купац може
променити снабдевача, имајући у
виду понуђено трајање уговора и
услове под којима уговор може
престати, укључујући и случај
промене уговорене цене
снабдевања.
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7.5. став 1

Нови снабдевач, под условима
прописаним Законом и
правилима која уређују рад
транспортног, односно
дистрибутивног система
природног гаса, уговара услугу
транспорта природног гаса до
места примопредаје за купца
чији је објекат прикључен на
транспортни систем, односно
уговара приступ дистрибутивном
систему за природни гас ако је
објекат купца прикључен на
дистрибутивни систем природног
гаса.

Исправка словне грешке

Образац ПС 1

Међу тражене податке купца
додати и ПИБ

Добијање детаљних података о купцу, а
дефинисано је и по члану 5.2. ових
Правила

Образац ПС 1

Међу тражене податке уврстити
и процену потрошње за годину

Прихвата се.

Може се прихватити али нејасно је зашто је
овај податак од значаја јер ПИБ купца може
бити промењен.
Ово није предмет Правила о промени
снабдевача
11.

дана унапред, ако се усвоји
примедба 4 наведена у овом
документу

12.

