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УГОВОР О СНАБДИЈЕВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

За тарифног купца електричне енергије 

 

 

Закључен у Брчком између уговорних страна: 
 

ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ,  Студентска бр. 13, кога заступа  

_________________________  (у даљем тексту: Снабдјевач) и 
 

Крајњи купац: 

______________________ Улица ___________________ бр. ___ , Брчко дистрикт БиХ, (у даљем тексту: 

Купац) 
 

Основни подаци о Купцу: 

1. Одобрена прикључна снага у (kV): 

2. Идентификациони број купца/корисника: 

3. Примопредајно мјесто: 

4. Локација мјерног мјеста: 

5. Напонски ниво мјерења: 

6. Власништво над мјерним слогом: 

7. Категорија потрошње: 0,4 kV домаћинство 

8. Тарифна група: I или II тарифна група  

9. Обрачунски елементи групе: // 

10. Адреса доставе рачуна: 

11. Јединична цијена електричне енергије (за квалификоване купце): по важећим тарифним 

ставовима 
 

Члан 1. 

(Предмет Уговора) 

 

Предмет овог Уговора је снабдијевање електричном енергијом и дефинисање односа, права и обавеза 

између Снабдјевача и Купца. 

 

За купце из категорије домаћинства и купце који електричну енергију преузимају на  0,4  kV 

напонском нивоу код којих се обрачунска снага не утврђује мјерењем, овим уговором се регулише и 

приступ мрежи, те се сматра да је крајњи купац који је закључио уговор о снабдијевању истовремено 

закључио и  уговор о приступу мрежи. 

         Члан 2. 

              (Снага и количина преузете електричне енергије) 

Снабдјевач ће испоручивати, а Купац преузимати електричну енергију преко дистрибутивне мреже 

искључиво за своје потребе и у складу са одобреном прикључном снагом из овог Уговора. 

Снабдјевач се обавезује да ће у оквиру својих надлежности обезбиједити купцу електричну енергију 

у складу са одобреном прикључном снагом. 
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Купац је обавезан да у случају потребе за већом прикључном снагом од постојеће, прибави нову 

електроенергетску сагласност од дистрибутера у складу са одредбама Општих услова за испоруку и 

снабдијевање електричном енергијом Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту Општи услови). 
 

Члан 3. 

(Ниво квалитета снабдијевања) 
 

Ниво квалитета снабдијевања дефинисан је Општим условима за испоруку и снабдијевање 

електричном енергијом Брчко дистрикта БиХ    
 

Члан 4. 

(Начин обрачуна) 
 

Снабдјевач врши обрачун, фактурисање и наплату износа за утрошену електричну енергију на основу 

података о очитању бројила, које му доставља дистрибутер у складу са Општим условима, Тарифним 

системом и другим прописима 
 

Члан 5. 

(Достава рачуна и плаћање) 
 

Снабдјевач доставља рачун Купцу на основу обрачуна извршеног по одредбама овог Уговора, на 

адресу доставе рачуна наведену у овом Уговору, најкасније до петнаестог дана у мјесецу за претходни 

обрачунски период. 

 

Ако Купац не прими рачун за обрачунски период, дужан је о томе обавијестити Снабдјевача, а 

Снабдјевач ће издати Купцу копију рачуна без посебне накнаде. 

 

Рок плаћања испостављеног рачуна је до 25-тог у мјесецу. Ако Купац не плати новчану обавезу 

обрачунског периода у року доспијећа, Снабдјевач ће обрачунати законску затезну камату према 

прописима Брчко дистрикта БиХ, а Купац је дужан камату платити. 
 

 

Члан 6. 

(Промјена података) 
 

Купац  је обавезан да писменим путем обавијести Снабдјевача о измјенама одређених података као 

што је име, адреса и сличне измјене у току уговорног периода који утичу на обрачун и доставу рачуна. 
 

Члан 7. 

(Обавезе уговорних страна и одговорност за неизвршавање обавеза из Уговора) 

 

Снабдјевач се обавезује да испуњава обавезе које произилазе из  Општих услова и Уговора са Купцем, 

а нарочито је обавезан: 

-похрањивати и ажурирати податке у вези са обрачуном и наплатом рачуна или било које друге 

потребне податаке, као што је прописано,  

-водити уредну евиденцију о ограничењима и прекидима снабдијевања електричном  енергијом из 

које се могу утврдити разлози и трајање ограничења или прекида, у складу са прописима,  

-обезбиједити услужни центар за пружање информација, пријем и рјешавање приговора и жалби, те 

подршку и савјетовање крајњих купаца, самостално или у сарадњи са дистрибутером,  

-обезбиједити адекватан начин доставе свих обавјештења упућених крајњим купцима,  

-израдити јасна упутства и обрасце за поступање крајњих купаца у остварењу својих права и обавеза у 

вези са снабдијевањем електричном енергијом и учинити их доступним купцима на прикладан начин 

и  

-на прикладан начин учинити доступним прописе у вези са снабдијевањем купаца електричном 
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енергијом.  

  

Крајњи купац/корисник дистрибутивне  мреже се обавезује да испуњава обавезе које произилазе из  

Опших услова и Уговора са  Снабдјевачем, а нарочито је обавезан: 

- омогућити несметан приступ посједу, мјерним уређајима и инсталацијама овлаштеним лицима 

дистрибутера 

- одржавати у исправном стању инсталације и опрему у свом власништву, обавјештавати 

дистрибутера о неисправностима на прикључним и мјерним уређајима 

- редовно и благовремено плаћати преузету електричну енергију, 

Уколико Купац не поштује уговорене обавезе, Снабдјевач ће му путем дистрибутера  обуставити даљу 

испоруку електричне енергије. 

Обустава даље испоруке електричне енергије од стране дистрибутера ће се извршити кад су нарушене 

обавезе дефинисане уговором о приступу, по процедури прописаној Општим условима у случају да 

Купац/корисник дистрибутивне мреже:  

- без сагласности дистрибутера прикључи на мрежу своје објекте, уређаје и инсталације, 

- без сагласности дистрибутера, путем својих објеката, омогући другом лицу да прикључи на мрежу 

своје објекте, уређаје и инсталације, 

- радом својих енергетских објеката и уређаја угрожава живот и здравље људи или угрожава 

околину, 

- у року који одреди дистрибутер или одговарајући инспекцијски орган не одстрани или не смањи 

до захтијеване границе сметње које проузрокују његови објекти и уређаји, 

- омета нормалну испоруку електричне енергије другим купцима, 

- два пута узастопно забрани или онемогући приступ овлаштеном особљу дистрибутера прикључку, 

мјерним и заштитним уређајима, енергетским објектима и уређајима или инсталацијама, 

- не поштује посебне услове о ограничењу испоруке електричне енергије, 

- на опомену дистрибутера, не снизи активну и/или реактивну снагу, односно количину активне 

енергије и/или количину прекомјерно преузете реактивне енергије на уговорену вриједност у 

захтијеваном року,  

- онемогући правилно регистровање преузетих количина електричне енергије или користи 

електричну енергију без захтијеваних мјерних уређаја или мимо њих  

 

Члан 8. 

(Накнада штете) 
 
 

Одговорност за учињену штету, начин рјешавања и висину накнаде штете, уговорне стране ће 

утврђивати у складу са одредбама Општих услова. 

Ако стране не постигну споразум о одговорности за учињену штету и висину накнаде штете свака 

страна има право да покрене судски спор. 
 

Члан 9. 

(Рјешавање спорова) 
 

Све евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће покушати ријешити споразумно и у складу 

са Општим условима. У случају да се евентуални спор не може ријешити споразумно надлежан је 

Основни суд Брчко дистрикта БиХ. 
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Члан 10. 

(Трајање и престанак Уговора) 
 

Овај Уговор је закључен на неодређено вријеме. Свака уговорна страна може на писани захтјев 

раскинути овај Уговор уз отказни рок од 30 (тридесет) дана под условом да измири све неизмирене 

обавезе према другој страни до раскида уговора. 

Уговорна страна која покреће поступак раскида уговора због неиспуњења обавеза друге стране, 

обавезује се прије подношења писаног обавјештења о раскиду уговора, доставити писану опомену 

другој страни о неизвршавању обавеза са додатним роком за испуњавање обавеза. 

У случају да Купац у року од 90 (дана) не отклони разлоге због којих му је обустављена или наложена 

обустава снабдијевања електричном енергијом, исти ће бити опоменут, а Уговор ће бити раскинути 

једнострано уз поштовање отказног рока. 

Уговор може престати у случају наступа других околности за престанак уговора према одредбама 

Општих услова. 

 

Члан  11. 

(Остале одредбе) 
 

На све што није регулисано овим Уговором примјењиваће се одредбе Општих услова, који су доступни 

Купцу на званичном сајту Снабдјевача www.komunalno.ba. 
 

Члан 12. 

(Престанак раније закључених уговора) 
 

Потписивањем овог Уговора престају да важе сви претходно потписани уговори између уговорних 

страна, а који се тичу предмета овог Уговора. 
 

Члан 13. 

(Информисање Купца) 
 

Снабдјевач се обавезује да ће о свим битним елементима овог Уговора обавијестити Купца путем свог 

web сајта www.komunalno.ba, путем услужног центра или на други адекватан начин. 
 

 

Члан 14. 

(Број примјерака) 
 

Овај Уговор је закључен у два примјерка од којих свака уговорна страна задржава по један. 

 

 

 

Купац:                                                                                                                               За Снабдјевача:               

___________________________                                                            ________________________________                                                                                   

Број ЛК : ...................................... 

ЈМБГ:______________________ 

Датум потписивања..................... 
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