
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” 38/05, од 14.06.2005. 

На основу члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну 
енергију (“Службени гласник БиХ”, број 2/05) и члана 7. Правилника о лиценцама, на 
сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 24. маја 
2005. године, донијета је 

ОДЛУКА 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОБРАЗАЦА 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ 

Члан 1. 
Овом одлуком се прописује форма и садржај образаца захтјева за издавање лиценци у 
поступку који проводи Државна регулаторна комисија за електричну енергију (у даљем 
тексту: ДЕРК). 

Члан 2. 
Подаци којима подносилац захтјева доказује да испуњава све критеријуме за издавање 
лиценце и поштује све стандарде лиценце, подносе се у форми и на обрасцима како 
слиједи: 

I Захтјев за издавање лиценце за обављање дјелатности (образац ЛИ) 
Образац ЛИ садржи изјашњење подносиоца захтјева за коју дјелатност подноси 
захтјев, приједлог дужине трајања лиценце као и овјеру одговорног лица са пуним 
именом и презименом, потписом и печатом. 

II Општи подаци подносиоца захтјева (образац ЛИ-А-ОП) 

Образац ОП-А садржи податке о званичном имену и адреси подносиоца захтјева, 
матичном и пореском броју, називу и сједишту оснивача, броју и датуму акта о 
оснивању, називу и сједишту установе која је извршила регистрацију. 

III Прилози уз захтјев (обрасци ЛИ-Б-ПЗ) 
Образац ЛИ-Б-ПЗ садржи преглед потребних докумената у складу са чланом 18. 
Правилника о лиценцама, са евидентираним карактеристичним бројем и датумом 
приложеног документа. 

Образац ЛИ-Б1-ПЗ садржи преглед додатних докумената у складу са чланом 19. 
Правилника о лиценцама и испуњава га само подносилац захтјева који је 
заинтересован обављати дјелатност преноса електричне енергије.  

Образац ЛИ-Б2-ПЗ садржи преглед додатних докумената у складу са чланом 19. 
Правилника о лиценцама и испуњава га само подносилац захтјева који је 
заинтересован обављати дјелатност Независног оператора система. 

Образац ЛИ-Б3-ПЗ испуњава само подносилац захтјева који је заинтересован обављати 
дјелатност међународне трговине електричном енергијом. 

IV Изјаве уз захтјев (образац ЛИ-Ц-ИЗ) 
Образац ЛИ-Ц-ИЗ садржи све неопходне изјаве којим подносилац захтјева потврђује да 
су сви достављени подаци истинити и тачни, да прихвата обавезу плаћања регулаторне 
накнаде, да су сви подаци дати у електронској форми идентични са подацима 
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достављеним поштом, да је спреман задовољити све обавезе које се односе на јавну 
услугу и да је своје активности ускладио са прописима везаним за заштиту околице. 

V Основни технички подаци (обрасци ЛИ-Д-ТП) 
Образац ЛИ-Д1-ТП садржи податке о трансформаторским станицама у преносној 
мрежи и техничке податке о преносним далеководима и испуњава га само подносилац 
захтјева који је заинтересован обављати дјелатност преноса електричне енергије. 

Образац ЛИ-Д2-ТП садржи податке о пренијетој енергији у години која претходи 
подношењу захтјева и испуњава га само подносилац захтјева који је заинтересован 
обављати дјелатност Независног оператора система. 

VI Финансијски подаци (образац ЛИ-Е-ФП) 
Образац ЛИ-Е-ФП садржи основне финансијске податке из биланса успјеха за 
претходне три године, финансијске податке из биланса стања за претходну годину, 
просјечно стање готовине за прошлу годину као и основне податке о кредитној 
задужености подносиоца захтјева. 

VII Подаци о структури запослених (образац ЛИ-Ф-КС) 
Образац ЛИ-Ф-КС садржи податке о квалификационој структури и броју запослених 
радника према стручној спреми као и начину ангажовања запосленика. 

Члан 3. 
Обрасци прописани овом одлуком су саставни дио ове одлуке. 

Члан 4. 
ДЕРК ће обезбиједити обрасце прописане овом одлуком у штампаној или електронској 
форми. 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
БиХ”. 

 

 Број: 05-02-129/05 Предсједавајући Комисије 
 24. маја 2005. године  
 Тузла Мирсад Салкић 
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