
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 98/15, од 22.12.2015. 

На основу члана 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, 13/03, 76/09 и 1/11), 
члана 14. Статута Државне регулаторне комисије за електричну енергију (“Службени 
гласник БиХ”, бр. 41/03, 59/04 и 2/10) и члана 50. Пословника о раду Државне регулаторне 
комисије за електричну енергију (“Службени гласник БиХ”, број 2/05), на сједници 
Државнe регулаторнe комисијe за електричну енергију, одржаној 15. децембра 2015. 
године, донијет је 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЛИЦЕНЦАМА 

Члан 1. 
У Правилнику о лиценцама (“Службени гласник БиХ”, број 87/12), у члану 2. у 
дефиницији ‘ФЕРК’ ријеч “електричну” брише се. 

У истом члану дефиниције ‘Снабдијевање’ и ‘Јавна услуга’ мијењају се и гласе: 
“‘Снабдијевање’ означава испоруку и/или продају електричне енергије купцима.” 
“‘Обавеза јавне услугe’ означава обавезу енергетских субјеката да одређене енергетске 
дјелатности обављају као јавну услугу доступну свим купцима на одређеном подручју уз 
испуњавање одређених стандарда који се могу односити на сигурност, континуитет и 
квалитет снабдијевања, цијене испоруке, заштиту околине, укључујући енергетску 
ефикасност, производњу из обновљивих извора и климатске промјене.” 

Дефиниције ‘Пословник о раду ДЕРК-а’, ‘Куповина електричне енергије за сопствене 
потребе’, ‘Квалификовани купац’ и ‘Изградња’ бришу се. 

Члан 2. 
У члану 3. ставу (1) ријечи: “међународне трговине електричном енергијом за сопствене 
потребе,” бришу се, а ријечи: “снабдијевања неквалификованих купаца” замјењују се 
ријечима: “јавног снабдијевања купаца”. 

У истом члану ставу (2) ријечи: “квалификованих купаца” бришу се. 

Члан 3. 
У члану 4. ставу (1) тачка д) брише се. 

У истом члану ставу (2) тачка б) брише се. 

Досадашње тач. ц), д) и е) постају тач. б), ц) и д). 

Члан 4. 
У члану 5. ставу (3) тач. д) и ф) бришу се. 

Досадашње тач. е), г), х) и и) постају тач. д), ф) и г). 

У истом члану став (4) мијења се и гласи: 

“(4) Приликом одлучивања о захтјеву за издавање лиценце који је први пут поднесен 
ДЕРК-у или приликом издавања лиценце за производњу док се производни објекат 
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налази у пробном раду, као и у другим оправданим случајевима, ДЕРК може издати 
привремену лиценцу на период до двије године.” 

Члан 5. 
У члану 6. тач. д) и ф) бришу се. 

У истом члану у досадашњој тачки е) ријечи: “а раздвојена су од дистрибутивних 
предузећа” бришу се. 

Досадашње тач. е), г), х) и и) постају тач. д), ф) и г). 

Члан 6. 
У члану 10. ставу (3) број: “15” замјењујe се ријечју: “осам”. 

Члан 7. 
Члан 13. мијења се и гласи: 

“Члан 13. 
(Припрема нацрта одлуке) 

(1) Након поступка провјере комплетности захтјева из члана 8. овог правилника, 
провјерава се тачност података, докумената или информација приложених уз захтјев. 

(2) На основу обраде захтјева из става (1) овог члана и након оцјене коментара јавности 
на сажетак захтјева за лиценцу, на интерном састанку ДЕРК-а утврђује се нацрт 
одлуке о издавању лиценце. 

(3) За коришћење лиценце за међународну трговину ДЕРК прописује Стандардне 
услове. 

(4) Поред Стандардних услова ДЕРК може прописати и додатне услове. 

(5) Нацрт одлуке о издавању лиценце упућује се у јавну расправу.” 

Члан 8. 
У члану 14. став (2) брише се. 

У истом члану досадашњи став (3) који постаје став (2) мијења се и гласи: 

“(2) Јавну расправу води водитељ поступка, а у његовом одсуству лице које одреди 
ДЕРК.” 

Члан 9. 
Члан 16. мијења се и гласи: 

“Члан 16. 
(Доношење одлука) 

“(1) Након окончања јавне расправе, водитељ поступка припрема нови нацрт одлуке о 
издавању лиценце. 
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(2) Подносилац захтјева и умјешач могу дати свој коментар на нови нацрт одлуке у року 
од осам дана од дана пријема. На јавној расправи на којој није било коментара, у 
циљу економичности поступка, подносилац захтјева може се одрећи права на 
достављање коментара. 

(3) По истеку рока за пријем коментара, ДЕРК на интерном састанку утврђује приједлог 
одлуке о издавању лиценце. 

(4) Одлука о издавању лиценце доноси се на редовној сједници ДЕРК-а. 

(5) Рок за доношење коначне одлуке о издавању лиценце зависи од сложености захтјева, 
при чему ће ДЕРК водити рачуна о начелу ефикасности. 

(6) Одлука из претходног става, у правилу, ступа на снагу даном доношења. Одлука се 
доставља подносиоцу захтјева и умјешачу и објављује у складу са чланом 62. овог 
правилника.” 

Члан 10. 
У члану 17. став (3) мијења се и гласи: 

“(3) Током трајања лиценце, као и у случају продужења лиценце из става (5) члана 5. овог 
правилника, власник лиценце плаћа регулаторну накнаду квартално, унапријед. 

У случају неблаговременог измирења обавезе плаћања регулаторне накнаде, ДЕРК 
може од власника лиценце захтијевати достављање банкарске гаранције.” 

Члан 11. 
У члану 18. ставу (1) тачка л) брише се. 

Досадашње тач. м), н), о) и п) постају тач. л), м), н) и о). 

Члан 12. 
У члану 19. иза тачке л) додаје се нова тачка м) која гласи: 

“м) Сертификат независне куће за акредитовање о систему обезбјеђења квалитета 
или план и временски распоред активности на увођењу таквог система.” 

Члан 13. 
У члану 20. иза тачке х) додаје се нова тачка и) која гласи: 

“и) Сертификат независне куће за акредитовање о систему обезбјеђења квалитета 
или план и временски распоред активности на увођењу таквог система.” 

Члан 14. 
Члан 22. брише се. 

Члан 15. 
Члан 24. брише се. 
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Члан 16. 
У члану 25. иза тачке г) додаје се нова тачка х) која гласи: 

“х) Сертификат независне куће за акредитовање о систему обезбјеђења квалитета 
или план и временски распоред активности на увођењу таквог система.” 

Члан 17. 
У члану 26. у тачки е) иза ријечи: “коришћења” додају се запета и ријечи: “укључујући и 
одобрење за употребу производног објекта, односно одобрење за пробни рад производног 
објекта”. 

Члан 18. 
У члану 28. ставку (2) тачка ј) ријеч: “десет” замјењује се ријечју: “пет”. 

 

Члан 19. 
Члан 33. брише се. 

Члан 20. 
Члан 35. брише се. 

Члан 21. 
У члану 37. у тачки е) иза ријечи: “објекта” додају се ријечи: “или одобрење за пробни рад 
производног објекта”.  

 

Члан 22. 
У члану 39. ставу (2) у ријечи: “Услови” велико штампано слово “У” замјењује се малим 
штампаним словом “у”.  

Члан 23. 
У члану 41. тачка м) мијења се и гласи: 

“м) обавезу пружања јавне услуге како би се обезбиједило континуирано 
снабдијевање електричном енергијом купаца,”. 

Члан 24. 
Члан 46. брише се. 

Члан 25. 
Члан 48. брише се. 
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Члан 26. 
У члану 54. став (4) мијења се и гласи: 

“(4) ДЕРК може наложити власнику лиценце за обављање дјелатности преноса 
електричне енергије, независног оператора система или дистрибуције да, упркос 
истицању рока важности лиценце, настави пружати услуге на привременом основу, 
ако се за то појави потреба.” 

Члан 27. 
У члану 57. ставу (1) тачки б) алинеји 6) иза ријечи: “регулаторну накнаду” додају се 
ријечи: “или не достави затражену банкарску гаранцију”. 

У истом члану у ставу (6) ријеч: “десет” замјењује се ријечју: “пет”. 

У истом члану у ставу (7) ријеч: “хитну” брише се, а иза ријечи: “лиценце” додају се 
ријечи: “укључујући и кршења одредби из става (1) тачка б) алинеја 6) овог члана”. 

Иза става (7) додају се нови ст. (8), (9) и (10) који гласе: 

“(8) Суспензију у случају из става (1) тачка а) и става (7) овог члана ДЕРК врши без 
обављања јавне расправе. 

(9) Суспензија по захтјеву власника може се извршити само једном у току важења 
лиценце и то на период од шест до 12 мјесеци. 

(10) За вријеме док је лиценца суспендована власник лиценце нема обавезу плаћања 
регулаторне накнаде.” 

Члан 28. 
У члану 58. иза ријечи “снабдијевање” бр ишу се р ијечи: “неквалификованих купаца” и 
додају се ријечи: “у оквиру јавне услуге”. 

Члан 29. 
Члан 62. мијења се и гласи: 

“(1) Диспозитив одлуке из домена овог правилника објављује се у “Службеном гласнику 
БиХ”, службеним гласилима ентитета и у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта 
БиХ”. 

(2) Интегрални текст одлуке из претходног става објављује се на интернет страници 
ДЕРК-а.” 

Члан 30. 
Члан 70. мијења се и гласи:  

“Члан 70. 
(Прелазне одредбе) 

(1) Поступак издавања лиценце по захтјевима који су запримљени прије ступања на 
снагу овог правилника окончаће се у складу са раније важећим правилима. 
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(2) Лиценце за међународну трговину електричном енергијом за сопствене потребе 
издате у складу са раније важећим правилима важе до 31. децембра 2016. године.” 

Члан 31. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
БиХ”, а објавиће се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине. 

 

 Број: 05-02-2-11/15 Предсједавајући Комисије 

15. децембра 2015. године  

 Тузла Милорад Тушевљак 
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