
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” 75/06, од 19.09.2006. 

 

На основу чл. 4.2, 4.3 и 7. Закона о преносу, регулатору и оператору система 
електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02 и 
13/03), члана 50. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну 
енергију (“Службени гласник БиХ”, број 2/05) и члана 6. Правилника о лиценцама 
(“Службени гласник БиХ”, број 38/05), на сједници Државне регулаторне комисије за 
електричну енергију, одржаној 31. аугуста 2006. године, донијета је 

ОДЛУКА 
О УСПОСТАВИ ПОЈЕДНОСТАВЉЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ 
ЗА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА У СТАТУСУ 

КВАЛИФИКОВАНОГ КУПЦА 

Члан 1. 
Овом одлуком успоставља се поједностављена процедура издавања лиценце за 
међународну трговину за подносиоца захтјева у статусу квалификованог купца, 
непосредно спојеног на преносну мрежу, за увоз електричне енергије ексклузивно за 
своје властите потребе. 

Члан 2. 
Купац који има или може стећи статус квалификованог купца, а непосредно је спојен на 
преносну мрежу, може поднијети захтјев за издавање лиценце за међународну трговину 
у сврху увоза електричне енергије за властите потребе. 

Члан 3. 
Издавање лиценце по захтјеву из члана 2. ове одлуке проводи се у складу са 
Правилником о лиценцама. 

Члан 4. 

Уз захтјев за издавање лиценце подносилац из члана 2. ове одлуке прилаже документе 
из члана 18. став 1. тач. 1-3, 10-11 и 13-18. и члана 19. став 3(ц) тач. 2, 3 и 4. 
Правилника о лиценцама. 

Члан 5. 
Приликом одлучивања о издавању лиценце Државна регулаторна комисија за 
електричну енергију (ДЕРК) користи релевантне критеријуме из чл. 21. и 22. 
Правилника о лиценцама, узимајући у обзир специфичности увоза електричне енергије 
за властите потребе. 

Члан 6. 
ДЕРК прилагођава садржај услова за кориштење лиценце прописаних чл. 26. и 27. 
Правилника о лиценцама на начин који ће изразити специфичност увоза електричне 
енергије за властите потребе. 

Члан 7. 
До доношења посебне одлуке из члана 38. став 6. Правилника о лиценцама, лиценце из 
ове одлуке ДЕРК издаје као привремене по скраћеном поступку. 
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Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у “Службеном гласнику БиХ”, 
а објавиће се и у службеним гласилима ентитета. 
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