Објављено у “Службеном гласнику БиХ” 02/05, од 17.01.2005.
На основу члана 4.7 Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02 и 13/03) и члана
13. Статута Државне регулаторне комисије за електричну енергију (“Службени гласник
БиХ”, број 41/03), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију,
одржаној 10. новембра 2004. године, донијета су

АРБИТРАЖНА ПРАВИЛА
Општа одредба
Члан 1.
Овим правилима уређује се основни оквир арбитражног поступка у случају
дефинисаним овим правилима, број арбитара, начин именовања, изузеће и замјена
арбитара, настанак арбитражног поступка, основна процедура вођења арбитражног
поступка, обустава поступка, форма и дејство одлуке арбитра и друга питања од
значаја у арбитражном процесу.
Примјена
Члан 2.
Ова правила примјењују се у свим арбитражним поступцима који су покренути ради
немогућности доношења једногласне одлуке Државне регулаторне комисије за
електричну енергију (ДЕРК/Комисија) у питањима из дјелокруга рада ДЕРК-а у складу
са чланом 4.3 Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у
Босни и Херцеговини.
Правила арбитражног поступка ће се примјењивати у ситуацијама када се чланови
Комисије не могу договорити да одложе питање о којем се нису једногласно
договорили за 14 дана или нису у могућности да постигну једногласну одлуку у
периоду од 14 дана одгоде у складу са чланом 33. Пословника о раду ДЕРК-а.
Обавјештење
Члан 3.
У сврху ових правила, свако обавјештење, укључујући и објаву, саопштење, изјаву или
приједлог сматрају се запримљеним уколико су лично достављени или уколико су
упућени у сједиште ДЕРК-а. Обавјештење ће се сматрати запримљеном на дан пријема.
Почетак арбитражног поступка
Члан 4.
Арбитражни процес почиње када предсједавајући Комисије саопшти у писменој форми
другим члановима Комисије да Комисија није била у могућности постићи једногласан
споразум о питању из надлежности ДЕРК-а.
Предсједавајући Комисије ће на дан саопштења из претходног става сачинити писмено
обавјештење о арбитражи и наложити да се исто унесе у Општи протокол ДЕРК-а.
Обавјештење о арбитражи садржи изјаву да чланови Комисије нису успјели донијети
једногласну одлуку о одређеном питању са назнаком природе одлуке која се упућује на
арбитражу као и процјеном временског рока у којем би се арбитражни поступак имао
окончати.
ДЕРК ће објавити кратко саопштење за јавност у коме се сумира потреба за рјешавање
спорног питања у арбитражном поступку и наводи очекивани рок за доношење
арбитражне одлуке.
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Број арбитара и њихово именовање
Члан 5.
Само један међународни арбитар се именује аутоматски по редослиједу са листе која
садржи имена три до пет лица која посједују значајно искуство и професионалну
способност у области енергетског сектора и тржишта, који посједују искуство у
разрјешавању спорова, и којима се може повјерити доношење поштених и
непристрасних арбитражних одлука.
Листу арбитара састављају чланови Комисије и утврђују је прије упућивања одређеног
питања на арбитражу. У случају да се чланови Комисије не могу договорити о листи
арбитара, предсједавајући Комисије ће захтијевати од Савјета министара Босне и
Херцеговине да употпуни листу арбитара.
Арбитри се именују по строго утврђеном ротирајућем редослиједу, комплетирајући
листу прије реизбора арбитра, изузев у случају када се чланови Комисије једногласно
договоре да је потребно изабрати одређеног арбитра.
Листа арбитара се ажурира најмање сваке три године.
Изузеће арбитра
Члан 6.
Именовани арбитар се може изузети уколико постоје околности и јасни докази који
доводе у сумњу непристрасност или независност арбитра.
Члан Комисије који намјерава да затражи изузеће у писменој форми обавјештава друге
чланове Комисије и арбитра чије се изузеће тражи, у року од пет дана након
именовања арбитра. Обавјештење ће бити у писменој форми и садржаваће разлоге за
изузеће.
Чланови Комисије ће покушати ријешити питање изузећа као и утврдити разлоге на
којима је захтјев за изузеће утемељен. Уколико то не буду у могућности, чланови
Комисије ће већином гласова одлучити о прихватању или одбацивању изузећа у року
од пет дана од дана пријема писменог захтјева за изузеће.
Уколико чланови Комисије прихвате изузеће арбитра, спорно питање ће бити упућено
сљедећем арбитру са претходно утврђене листе у року од пет дана од дана приспјећа
писменог захтјева за изузеће од стране осталих чланова Комисије.
Замјена арбитра
Члан 7.
У случају да се прије почетка или у току поступка арбитраже утврди да арбитар није
непристрасан или независан као што је то наведено у члану 6. ових правила, именоваће
се арбитар који ће га замијенити.
У случају смрти или у случају подношења оставке на мјесто арбитра у току
арбитражног поступка, именоваће се арбитар који ће га замијенити или ће се изабрати
у складу са поступком предвиђеним овим правилима.
У случају да арбитар не обавља своју дужност, примијениће се поступак из чл. 6. и 7.
ових правила предвиђен за изузеће и замјену арбитра.
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Понављање расправа у случају замјене арбитра
Члан 8.
Уколико је дошло до замјене арбитра, нови арбитар ће, по својој процјени, одлучити да
ли је потребно поновити претходно одржане расправе.
Провођење арбитражног поступка
Члан 9.
У складу са овим правилима арбитар може водити арбитражни поступак на начин за
који он сматра да је одговарајући, под условом да се позиције чланова Комисије
третирају једнако и поштено.
Арбитражни поступак ће се проводити искључиво на основу докумената и других
материјала који су дио документације настале унутар ДЕРК-а.
Мјесто одржавања арбитражног поступка
Члан 10.
Мјесто одржавања арбитражног поступка биће сједиште ДЕРК-а или било које друго
мјесто које одреде чланови Комисије.
Изјава о ставу
Члан 11.
У оквиру временског периода који одреди арбитар, сваки члан Комисије ће доставити
арбитру изјаву о свом ставу.
Изјава о ставу ће садржавати: (а) име и презиме члана Комисије, (б) чињенице на
којима заснива свој став и (ц) спорна питања.
Повратна изјава (одговор)
Члан 12.
У року који утврди арбитар, сваки члан Комисије може упутити другим члановима
Комисије и арбитру одговор на изјаву о ставу.
Одговором на изјаву о ставу посебно се одговара на појединости из тач. (б) и (ц) изјаве
о ставу.
Арбитар може одлучити да ли ће, поред изјаве о ставу и одговора на ту изјаву,
затражити од чланова Комисије и неке друге изјаве и утврдиће рок за достављање
таквих изјава.
Помоћ
Члан 13.
Чланови Комисије могу имати помоћ приликом њиховог учешћа у било којем
арбитражном поступку који се води у складу са овим правилима.
Предсједавајући Комисије ће, уз сагласност друга два члана Комисије, именовати
једног или више запосленика ДЕРК-а за пружање помоћи члановима Комисије и
арбитру. Сви запосленици ће пружати помоћ свим члановима Комисије и арбитру како
би се боље успоставила сарадња између чланова Комисије и особља ДЕРК-а у
постизању што квалитетнијег рјешења за неразријешен случај. Нити један члан
Комисије не може прихватити помоћ од било којег лица осим запосленика који је
претходно именован.
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Рокови
Члан 14.
Временски рокови које утврди арбитар за достављање изјава, укључујући изјаву о
ставу и одговор на изјаву о ставу, не би требали бити дужи од десет дана. Међутим,
арбитар може продужити ове рокове уколико сам закључи да је то оправдано.
Пропуст у извршењу радње
Члан 15.
Уколико у временском периоду који је одредио арбитар, било који члан Комисије не
достави своју изјаву о ставу и одговор на ту изјаву без јасног образложења за такав
пропуст, арбитар може донијети одлуку на основу доказа којима већ располаже.
Форма и дејство одлуке
Члан 16.
Одлука арбитра ће бити поткријепљена чињеницама, закључцима у складу са законом
и одлуком заснованом на подацима ДЕРК-а. Арбитар се не може позвати нити на један
доказ или материјал који је ван документације која је достављена у сврху арбитражног
поступка.
Арбитражна одлука ће бити у писменој форми, потписана од стране арбитра и биће
коначна те као таква обавезујућа за ДЕРК.
Арбитар ће навести разлоге на основу који је одлука донесена.
Одлука о арбитражи ће бити уведена у Општи протокол ДЕРК-а.
Одлука о арбитражи ће бити објављена у “Службеном гласнику БиХ” и службеним
гласилима ентитета.
Споразум или обустава арбитражног поступка
Члан 17.
Арбитражни поступак ће се обуставити уколико се чланови Комисије једногласно
договоре о рјешењу предмета арбитражног поступка прије него арбитар донесе своју
одлуку.
Арбитар ће или донијети рјешење о обустави арбитражног поступка или ће се, ако је
тако захтијевано од стране чланова Комисије и прихваћено од стране арбитра,
окончање процеса забиљежити у форми одлуке о арбитражи по усклађеним питањима.
Арбитар ће бити обавезан да наведе разлоге по којима је таква одлука донијета.
Трошкови
Члан 18.
Трошкови потребни за провођење арбитражног поступка, биће надокнађени из буџета
ДЕРК-а.
Ступање на снагу
Члан 19.
Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
БиХ”.
Број: 110/04
10. новембра 2004. године
Тузла

Предсједавајући Комисије
Мирсад Салкић
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