
        

ЗАКОН
 О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОПШТИМ УСЛОВИМА 

ЗА ИСПОРУКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                                               



На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени 
гласник  Брчко  дистрикта  БиХ»,  бројеви 1/00,  4/00,  7/04,  20/05  и  24/05),  Скупштина 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на  22.  сједници одржаној  14. децембра  2005. 
године, усваја

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОПШТИМ УСЛОВИМА ЗА 

ИСПОРУКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Члан 1

У члану 3 додаје се нова тачка 4 која гласи:
“Новим купцем електричне енергије  у  смислу овог  закона,  сматра се купац чији  се 
објекат први пут прикључује на електроенергетску мрежу испоручиоца, као и купац чији 
је објекат био искључен са електроенергетске мреже дуже од једне године.

Не сматра се новим купцем, у смислу овога закона, купац чији је објекат био 
прикључен  на  електроенергетску  мрежу  испоручиоца,  ако  се  тај  објекат  замјењује 
новим, на истој локацији.” 

Члан 2

Члан 31 мијења се и гласи:
“Извођење прикључка (спољног и унутрашњег) на нисконапонску мрежу купац 

електричне енергије може да повјери за то овлашћеној организацији, под условима које 
одреди  испоручилац.
Пуштање прикључка под напон врши искључиво испоручилац електричне енергије, под 
условима  и  на начин који су одређени овим законом. Трошкове прикључка и пуштања 
под напон сноси купац електричне енергије.

Купац је обавезан да ријеши све имовинско-правне односе.”

Члан 3
Члан 39 мијења се и гласи:
“Купац је дужан да се брине за одржавање унутрашњег прикључка, инсталација 

и потрошача.
Купац  одговара  за  исправност  унутрашњег  прикључка,  инсталације  и 

потрошача,  као и  за  штете које  проузрокује  њихова неисправност на постројењима 
испоручиоца и  других купаца.

Трошкове одржавања унутрашњег прикључка и мјерног мјеста сноси купац, а 
одржавање  може  да  повјери  испоручиоцу  или  другом  овлашћеном  извођачу,  уз 
обавезу надзора испоручиоца.

О неисправностима на унутрашњем прикључку купац је обвезан да обавијести 
испоручиоца.

Испоручилац  је  овлашћен  да  врши  контролу  исправности  унутрашњег 
прикључка.”

Члан 4
Члан 77 мијења се и гласи:
“Класе тачности уграђених електричних бројила морају бити:
а)  за  активну  енергију  на  ниском  напону  гдје  се  потрошња  мјери  мјерним 

уређајима у директном споју  класе 2,0;
б)  за  активну  енергију  на  ниском  напону  гдје  се  потрошња  мјери  мјерним 

уређајима у полуиндиректном споју (преко струјних мјерних трансформатора):



- за бројила са уграђеним показивачем вршног оптерећења класе 1,0;
- за остала бројила класе 2,0  или 3,0;
ц)  за  активну  енергију  на  високом  напону  гдје  се  потрошња  мјери  мјерним 
уређајима у индиректном споју (преко струјних и напонских трансформатора):
- за потрошњу до 24 милиона киловатчасова  годишње класе 1,0;
- за  потрошњу  преко  24  милиона  киловатчасова   годишње  класе  0,5  или 

боље;
д) за реактивну енергију без обзира на којем је напону и каквом је споју мјерење 
изведено, класе 3,0.”

Члан 5

Члан 90 мијења се и гласи:
“Обрачун  и  фактурисање  испоручене  електричне  енергије  врши  се  у 
конвертибилним маркама (КМ).”

Члан 6

У члану 93 став 2 мијења се и гласи:
“Под даном настанка обавезе плаћања из претходног става, подразумијева се 

дан уручења рачуна.”

Члан 7

Иза члана 97 додаје се нови члан 97а, који гласи:
“Уколико купац не измирује редовно своје обавезе према испоручиоцу у погледу 

плаћања рачуна за испоручену електричну енергију, испоручилац може условити купцу 
постављање претплатничког бројила.

У  том  случају,  бројило  поставља  испоручилац,  а  трошкове  постављања  и 
набавке бројила сноси купац.”

Члан 8

У члану 109, тачка 2, под б), став 2, мијења се и гласи:
“Обрачунска снага из тачака а) и б) множи се с мјесечним радним сатима: 

- за мјесец од 01. октобра до 31. марта, 360 сати;
- за остале мјесеце, 200 сати.”

Члан 9

Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у  «Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ».

Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а  B o s n a  i  H e r c e g o v i n a
          БРЧКО ДИСТРИКТ               BRČKO DISTRIKT
    БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ         BOSNE I HERCEGOVINE
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA

Број: 0-02-022-364/05
Брчко, 14. децембар 2005. године
                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
                                                                                             Проф. др Милан Томић




