
Објављено у “Службеном гласнику БиХ”број 77/09, од 29.09.2009.

На основу чл. 1., 4. и 8. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне 
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02 и 13/03), Државна 
регулаторна  комисија  за  електричну  енергију,  на  сједници  одржаној  23.  септембра 
2009. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ

О ОБИМУ, УСЛОВИМА И ВРЕМЕНСКОМ РАСПОРЕДУ ОТВАРАЊА 
ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Члан 1.

У Одлуци  о обиму, условима и временском распореду отварања тржишта електричне 
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 48/06) члан 4. став 1. 
мијења се и гласи:

“Статус квалификованог купца могу стећи сви купци осим купаца из категорије 
потрошње домаћинства, који овај статус могу стећи од 1. јануара 2015. године.”

Члан 2.

У члану 5.  став 1.  ријечи:  “Регулаторна комисија за  електричну енергију Републике 
Српске”  замјењују  се  ријечима:  “Регулаторна  комисија  за  енергетику  Републике 
Српске”.

Ставови 2., 3. и 4. бришу се.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у “Службеном гласнику БиХ”, а 
објавиће  се  и  у  службеним  гласилима  ентитета  и  Брчко  дистрикта  Босне  и 
Херцеговине.

Број: 04-02-147-12/09 Предсједавајући Комисије
23. септембра 2009. године

Тузла мр Владимир Докић



Образложење

У оквиру  својих  овлашћења  да  реализује  темељну  намјеру  Закона  о  прeносу, 
регулатору и оператору система електричне енергије да се омогући и убрза стварање 
тржишта  електричне  енергије  у  Босни  и  Херцеговини  и  регионалног  тржишта 
електричне енергије, Државна регулаторна комисија је 8. јуна 2006. године донијела 
Одлуку  о  обиму,  услoвима  и  временском  распореду  отварања  тржишта  електричне 
енергије у БиХ (“Службени гласник БиХ”, број 48/06).

Промјене легислативе у периоду послије доношења ове одлуке, ратификација Уговора 
о успостави Енергетске заједнице (“Службени гласник БиХ – Међународни уговори”, 
број 9/06) и посебно усвајање трећег пакета Европске уније о енергетском тржишту, 
захтијевају  прилагођавање  и  ове  одлуке  ДЕРК-а  актуелној  ситуацији  и  бројним 
захтјевима за бржу и ефикаснију успоставу тржишних односа у енергетском сектору.

Овоме треба додати и чињеницу да су термини од којих се омогућава стицање статуса 
квалификованог купца наступили за све категорије купаца,  сем домаћинстава,  у ком 
смислу се чланом 1. усклађује постојећа одлука.

Чланом 2., изостављањем одредби ставова 2., 3. и 4, члана 5. постојеће одлуке ДЕРК-а, 
подстиче се и поспјешује процес отварања тржишта. Наиме, постојеће одредбе могу се 
тумачити као ограничење ентитетским регулаторним органима да, поштујући одредбе 
релевантних директива Европског парламента и  Савјета ЕУ, као и званичне ставове 
надлежних креатора енергетске политике, прецизније дефинишу услове и критеријуме 
за стицање и промјену статуса квалификованог купца. 

Приједлог овакве  дерегулације  je  у  обављеној  јавној  расправи  изазвао  резерву  код 
једног дијела тарифних купаца да угрожава њихово право на слободан избор начина 
снабдијевања електричном енергијом. Међутим,  циљ измјене одлуке није да излазак 
купца на слободно тржиште буде резултат принуде неке одлуке државног регулатора, 
него искорак у отклањању препрека остварењу отвореног и конкурентног енергетског 
тржишта на које значајно утиче погодност постојања регулисаних цијена.

О приједлогу  одлуке  је  прибављено  и  мишљење  Конкуренцијског  сaвjeтa  Босне  и 
Хереговине, под бројем: 01-01-26-493-1-1/09 од 16. јуна 2009. године.
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