
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, 13/03, 76/09 и 
1/11) и у складу са чл. 2. и 4. Одлуке о обиму, условима и временском распореду 
отварања тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник 
БиХ”, бр. 48/06 и 77/09), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну 
енергију, одржаној 14. новембра 2013. године, донијет је 

ПРАВИЛНИК 
О СНАБДИЈЕВАЊУ КУПАЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овим правилником се дефинише начин снабдијевања купаца на тржишту електричне 
енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине. 

Члан 2. 
(Циљ) 

Циљ доношења овог правилника је развој и функционисање тржишта електричне 
енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине у оквиру јединственог тржишта 
електричне енергије у Босни и Херцеговини. 

Члан 3. 
(Дефиниције) 

“Балансно одговорна страна” означава учесника на тржишту који преузима 
финансијску одговорност за свој нето дебаланс (балансирање производње, потрошње и 
размјене) или за нето дебаланс групе тржишних учесника, укључујући и њу. 

“Јавни снабдјевач” означава електроенергетски субјекат који обавља снабдијевање 
електричном енергијом као јавну услугу, тј. снабдијевање у оквиру универзалне услуге, 
и снабдијевање у крајњој нужди. 

“Квалификовани купац” означава купца електричне енергије који може слободно 
куповати електричну енергију од снабдјевача по свом избору. 

“Мали купац” означава мале индустријске и комерцијалне купце електричне енергије 
чији су објекти прикључени на дистрибутивни систем напонског нивоа нижег од 1 кV и 
који имају мање од 50 запослених и чији укупан годишњи приход не прелази 10 
милиона КМ. 

“Неквалификовани (тарифни) купац” означава купца коме се електрична енергија 
испоручује по регулисаним цијенама (тарифама). 

“Обавеза јавне услуге” 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. 
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“Снабдијевање у крајњој нужди” означава посебан метод продаје електричне 
енергије у оквиру снабдијевања електричном енергијом која се обавља као јавна услуга, 
осигурањем права на снабдијевање електричном енергијом према регулисаним 
условима оним купцима који су изгубили снабдјевача под специфичним околностима.  

“Универзална услуга” означава право домаћинстава и малих купаца на снабдијевање 
електричном енергијом одређеног квалитета по економски оправданим, једноставно и 
лако упоредивим и транспарентним цијенама. 

II СНАБДИЈЕВАЊЕ КУПАЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Члан 4. 
(Снабдијевање електричном енергијом) 

Дјелатност снабдијевања електричном енергијом у Брчко Дистрикту БиХ могу 
обављати сви субјекти који посједују одговарајућу лиценцу (дозволу) за снабдијевање 
купаца електричном енергијом издату од Државне регулаторне комисије за електричну 
енергију (у даљњем тексту: ДЕРК), Регулаторне комисије за енергију у Федерацији 
Босне и Херцеговине или Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 

Члан 5. 
(Отвореност тржишта) 

(1) Сви купци у Брчко Дистрикту БиХ су квалификовани купци и имају могућност 
слободног избора снабдјевача електричном енергијом. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, купци из категорије потрошње домаћинства и 
мали купци право на слободан избор снабдјевача електричном енергијом могу 
користити од 1. јануара 2015. године. 

Члан 6. 
(Јавни снабдјевач) 

Јавни снабдјевач је снабдјевач који има обавезу да снабдијева електричном енергијом 
све квалификоване купце који у року из члана 24. овог правилника не изаберу 
снабдјевача по свом избору. 

Члан 7. 
(Универзална услуга) 

(1) Купци из категорије домаћинства и мали купци који не изаберу снабдјевача на 
тржишту имају право да купују електричну енергију од јавног снабдјевача, тј. да 
се снабдијевају електричном енергијом одређеног квалитета по економски 
оправданим, једноставно и лако упоредивим и транспарентним цијенама у оквиру 
пружања универзалне услуге. 

(2) ДЕРК одређује цијене снабдијевања у оквиру универзалне услуге.  

(3) Изузетно од става (2) овог члана, до усклађивања методологије за израду тарифа у 
Брчко Дистрикту БиХ, цијене снабдијевања малих купаца у оквиру универзалне 
услуге одређује пружалац те услуге, уз надзор ДЕРК-а.  
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Члан 8. 
(Снабдијевање у крајњој нужди) 

(1) Снабдјевач у случају крајње нужде преузима снабдијевање купаца из категорије 
домаћинства и малих купаца електричном енергијом без подношења посебног 
захтјева, ако њихов снабдјевач напусти тржиште електричном енергијом чиме 
губе снабдијевање електричном енергијом и остају без било ког облика заштите. 

(2) Пружалац услуге снабдијевања у крајњој нужди одређује цијене својих услуга, уз 
надзор ДЕРК-а. 

Члан 9. 
(Уговори) 

Ради снабдијевања купца електричном енергијом закључују се Уговор о прикључењу, 
Уговор о снабдијевању и Уговор о коришћењу мреже. 

Члан 10. 
(Уговор о снабдијевању) 

(1) Купац и снабдјевач, којег он слободно изабере, закључују уговор о снабдијевању 
електричном енергијом те слободно уговарају количину, цијену и период 
снабдијевања. 

(2) Уговор о снабдијевању обавезно садржи: 

a) податке о уговорним странама 

b) предмет уговора 

c) податак о прикључној снази одобреној електроенергетском сагласношћу,  

d) податке о примопредајном и мјерном мјесту,  

e) количину електричне енергије и снаге са допуштеним одступањима, начин 
поступања у случају одступања од уговорених количина, као и мјесечну 
динамику преузимања (само за купце којима се обрачунска снага утврђује 
мјерењем), ако је примјенљиво,  

f) адресу доставе рачуна,  

g) услове у вези квалитета електричне енергије у тачки напајања, утврђене 
општим условима и другим прописима или повећани ниво квалитета,  

h) категорију потрошње и тарифну групу купаца којој купац припада и 
обрачунске елементе групе по тарифном систему (за неквалификоване 
купце),  

i) јединичне цијене електричне енергије (за квалификоване купце),  

j) начин обрачуна и плаћања,  

k) одредбе о каматама, 

l) период важења уговора,  

m) права и обавезе уговорних страна, нарочито у вези са промјеном адресе, 
односно пријавом и одјавом мјерног мјеста, разлогом и роком обуставе 
испоруке електричне енергије, приговором на рачун за електричну енергију 
и корекцијом обрачуна,  
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n) одговорност за неизвршавање, односно неуредно извршавање обавеза из 
уговора,  

o) одредбе о приступу и коришћењу мреже, уколико купац путем снабдјевача 
регулише приступ,  

p) упуту о рјешавању спорова,  

r) начин промјене цијена електричне енергије, те начин на који је снабдјевач 
дужан информисати крајњег купца у случају промјене цијена,  

s) одредбу којом се прописује да се за питања која нису регулисана уговором 
примјењују одредбе општих услова, које ће снабдјевач учинити доступним 
крајњем купцу прије закључења уговора, и  

t) престанак уговора и отказни рок. 

Члан 11. 
(Уговор о коришћењу мреже) 

(1) Уговором о коришћењу мреже се регулишу услови приступа и коришћења 
дистрибутивне мреже. 

(2) Оператор дистрибутивног система и снабдјевач закључују уговор о коришћењу 
мреже, а изузетно то може учинити и купац из члана 14. став (2) овог правилника. 

(3) Уговор о коришћењу мреже садржи:  

a) податке о уговорним странама, 

b) предмет уговора,  

c) број и датум закључења уговора о прикључењу,  

d) податак о прикључној снази одобреној електроенергетском сагласношћу,  

e) податке о мјерном мјесту и садржај мјерног слога,  

f) услове приступа мјерном мјесту, уређајима и инсталацијама у објектима 
крајњег купца и услове и начин очитања мјерних уређаја,  

g) начин и адресу за доставу рачуна,  

h) количину електричне енергије и снаге за испоруку, у складу са уговором о 
снабдијевању, допуштена одступања од уговорених количина и начин 
поступања у случају одступања од уговорених количина,  

i) услове у вези квалитета електричне енергије у тачки напајања,  

j) категорију потрошње и тарифну групу купаца,  

k) начин обрачуна и плаћања накнаде за коришћење мреже,  

l) обрачунски период и одредбе о каматама, 

m) одговорност за причињену штету,  

n) разлоге због којих оператор дистрибутивног система може ограничити 
приступ мрежи,  

o) разлоге због којих оператор дистрибутивног система може ограничити и 
обуставити испоруку електричне енергије,  
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p) начин извјештавања, размјене података и повјерљивост одређених података 
добијених непосредно или посредно током реализације уговора,  

r) упуте о рјешавању спорова, 

s) период важења уговора,  

t) престанак уговора и отказни рок.  

(4) Уговор о коришћењу мреже са купцем на средњем напону и произвођачем 
електричне енергије, осим одредби из става (3) овог члана, садржи и:  

a) ниво допуштеног повратног утицаја објеката на дистрибутивну мрежу, и  

b) начин прикупљања, провјере и доставе мјерних и обрачунских података.  

(5) Снабдјевач који користи дистрибутивну мрежу за транспорт електричне енергије, 
ради потрошње ван дистрибутивног подручја оператора дистрибутивног система, 
закључује са оператором дистрибутивног система уговор о коришћењу мреже 
који садржи неопходне елементе из ст. (3) и (4) овог члана.  

(6) За крајње купце којима се обрачунска снага утврђује мјерењем, уколико је 
измјерена вршна снага у обрачунском периоду већа од одобрене вршне снаге из 
електроенергетске сагласности, обрачун накнаде за снагу се врши на основу 
измјерене снаге увећане за разлику између измјерене снаге и вриједности 
одобрене вршне снаге. 

Члан 12. 
(Ограничења) 

(1) Уговор о снабдијевању, уговор о прикључењу и уговор о коришћењу мреже не 
могу садржавати одредбу која на било који начин ограничава квалификованог 
купца у избору снабдјевача или му намеће посебну накнаду у случају промјене 
снабдјевача. 

(2) Одредбе уговора о снабдијевању и уговора о коришћењу мреже морају бити у 
складу са законом, одредбама мрежних и тржишних правила и општих услова за 
испоруку и снабдијевање електричном енергијом који се примјењују у Брчко 
Дистрикту БиХ. 

(3) Снабдјевач који има намјеру да снабдијева купце у Брчко Дистрикту БиХ је 
дужан израдити типски уговор о снабдијевању електричном енергијом и 
доставити га ДЕРК-у. 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КВАЛИФИКОВАНОГ КУПЦА 

Члан 13. 
(Права квалификованог купца) 

(1) Квалификовани купац може искористити своје право избора и закључити уговор о 
снабдијевању са снабдјевачима на тржишту у складу са чланом 10. овог 
правилника 

(2) Квалификовани купац има право да без накнаде промијени снабдјевача у складу 
са овим правилником. 

(3) Квалификовани купац, који је слободно изабрао снабдјевача на тржишту, има 
право закључити уговоре са више снабдјевача, уколико постоји могућност 
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утврђивања обрачунских величина, што потврђују оператор дистрибутивног 
система и балансно одговорна страна. 

(4) Купац из категорије домаћинства и мали купац има право на снабдијевање у 
крајњој нужди, у складу са чланом 8. овог правилника. 

Члан 14. 
(Обавезе квалификованог купца) 

(1) Обавеза квалификованог купца који слободно изабере снабдјевача је да закључи 
уговор о снабдијевању. 

(2) Уговор о коришћењу мреже закључују оператор дистрибутивног система и 
снабдјевач, а изузетно то може учинити и купац који је прикључен на напонски 
ниво 10 кV или 35 кV који има закључен уговор о снабдијевању са више 
снабдјевача. 

(3) Квалификовани купац обавезан је: 

a) да се придржава одредби уговора о снабдијевању,  

b) да се придржава уговорених количина електричне енергије и 

c) да редовно измирује финансијске обавезе преузете закљученим уговорима.  

 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СНАБДЈЕВАЧА 

Члан 15. 
(Права снабдјевача) 

Снабдјевач електричном енергијом има право да снабдијева квалификоване купце у 
складу са важећим прописима и условима прописаним лиценцом за обављање 
дјелатности. 

Члан 16. 
(Обавезе снабдјевача) 

Снабдјевач квалификованих купаца и јавни снабдјевач, сваки у оквиру свог дјеловања, 
обавезан је да: 

a) предузима мјере ради постизања сигурног, континуираног и квалитетног 
снабдијевања купаца електричном енергијом, 

b) уредно и благовремено обавијести оператора система који управља мрежом 
на коју су прикључени објекти квалификованог купца, у складу са мрежним 
правилима, и балансно одговорну страну, у складу са тржишним правилима, 
о уговореним количинама електричне енергије, укључујући и накнадне 
измјене, допуне и продужења важности и престанак уговора о 
снабдијевању, 

c) редовно доставља потребне податке носиоцу лиценце за обављање 
дјелатности дистрибуције или преноса електричне енергије предвиђене 
одредбама уговора о коришћењу мреже и уговора о снабдијевању, 

d) прије закључивања уговора о снабдијевању обавијести квалификованог 
купца о врстама услуга које се наплаћују по свим основама, као и о 



7 

евентуалним другим условима под којима врши снабдијевање електричном 
енергијом, 

e) уз рачун за испоручену електричну енергију информише купца о удјелу 
појединих извора енергије у укупно продатој електричној енергији тог 
снабдјевача у претходној години, 

f) информише купце о начину промјене снабдјевача, те да изради и објави 
стандардне обрасце захтјева за закључење, продужење и раскид уговора о 
снабдијевању, 

g) информише купце о начину и поступку рјешавања приговора купца у 
случају када снабдјевач, по мишљењу купца, не испуњава уговорне обавезе, 

h) извршава све друге обавезе прописане условима лиценце за обављање 
дјелатности и општим условима за испоруку и снабдијевање електричном 
енергијом. 

Члан 17. 
(Посебне обавезе јавног снабдјевача) 

(1) Јавни снабдјевач има обавезу снабдијевати квалификованог купца који није 
изабрао свог снабдјевача, у складу са важећим прописима и условима прописаним 
лиценцом за обављање дјелатности. 

(2) Јавни снабдјевач снабдијева квалификованог купца из става (1) овог члана по 
цијени услуге снабдијевања коју утврђује јавни снабдјевач, у складу са овим 
правилником. 

(3) Снабдјевач електричном енергијом неквалификованих купаца води трошкове који 
се односе на услугу јавног снабдјевача одвојено од трошкова који се односе на 
снабдијевање неквалификованих (тарифних) купаца. 

 

V ЦИЈЕНЕ И ТРОШКОВИ СНАБДИЈЕВАЊА 

Члан 18. 
(Цијена електричне енергије јавног снабдјевача) 

Цијена по којој јавни снабдјевач испоручује електричну енергију квалификованим 
купцима обухвата трошкове мрежарина, помоћних услуга, снабдијевања, електричне 
енергије и свих других трошкова који се односе на процес снабдијевања, укључујући и 
накнаду за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и 
ефикасне когенерације. 

Члан 19. 
(Трошак електричне енергије) 

(1) За утврђивање трошка електричне енергије из члана 18. овог правилника 
користиће се сљедећи израз: 

pkk=K*p
гдје је : 

d 

pd – просјечна набавна цијена електричне енергије за купце из категорије 
домаћинства у Брчко Дистрикту БиХ, одређена у складу са методологијом за 
израду тарифа у Брчко Дистрикту БиХ, 
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K – коефицијент корекције цијене електричне енергије који одражава услове 
(околности) на тржишту електричне енергије у БиХ. 

(2) Коефицијент K одређује ДЕРК. 

Члан 20. 
(Трошак мрежарина и помоћних услуга) 

(1) Трошак услуге коришћења преносне мреже (преносна мрежарина), трошак рада 
независног оператора система и трошак помоћних услуга одређује ДЕРК у складу 
с Методологијом за израду тарифа за услуге преноса електричне енергије, 
независног оператора система и помоћне услуге. 

(2) Трошак услуге коришћења дистрибутивне мреже у Брчко Дистрикту БиХ 
(дистрибутивна мрежарина) одређује ДЕРК на основу методологије за израду 
тарифа у Брчко Дистрикту БиХ. 

Члан 21. 
(Трошак снабдијевања) 

Трошак снабдијевања електричном енергијом квалификованих купаца који обрачунава 
јавни снабдјевач одражава услове на тржишту електричне енергије и упоредив је са 
трошковима других снабдјевача из окружења. 

Члан 22. 
(Одређивање цијене електричне енергије јавног снабдјевача) 

(1) Јавни снабдјевач одређује цијене по којима испоручује електричну енергију 
квалификованим купцима у Брчко Дистрикту БиХ, осим за снабдијевање које 
обавља у оквиру универзалне услуге. 

(2) Цијене снабдијевања се одређују на транспарентан начин, јавно се објављују и 
доступне су свим заинтересованим субјектима. 

(3) У случају да цијене које је утврдио јавни снабдјевач нису одређене на 
транспарентан начин или представљају облик нетржишног понашања, ДЕРК може 
оспорити тако утврђене цијене. 

Члан 23. 
(Обавеза информисања купца) 

Снабдјевач електричном енергијом је обавезан да директно информише купца, са којим 
има закључен уговор о снабдијевању, о промјени цијена електричне енергије и других 
услова продаје у року који не може бити краћи од 30 дана прије почетка примјене 
измијењених (нових) цијена или услова продаје. 

VI ПРОМЈЕНА СНАБДЈЕВАЧА 

Члан 24. 
(Промјена снабдјевача) 

(1) Сви квалификовани купци у Брчко Дистрикту БиХ који у року од 90 дана, почев 
од 1. јануара 2014. године, не изаберу свог снабдјевача, наставиће се снабдијевати 
од јавног снабдјевача. 

(2) У случају да квалификовани купац промијени снабдјевача електричном 
енергијом, нови снабдјевач је дужан да обавијести претходног снабдјевача као и 
оператора дистрибутивног система у Брчко Дистрикту БиХ о насталој промјени. 
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Члан 25. 
(Поступак промјене снабдјевача) 

(1) Квалификовани купац, који намјерава да промијени снабдјевача, дужан је да 
новом снабдјевачу, од којег жели да се снабдијева, поднесе захтјев на обрасцу 
прописаном од снабдјевача. 

(2) Попуњен образац захтјева из става (1) овог члана садржи и изјаву, односно 
овлашћење новом снабдјевачу да предузима потребне радње у циљу промјене 
снабдјевача. 

(3) Нови снабдјевач, по овлашћењу из става (2) овог члана, доставља обавјештење о 
престанку уговора постојећем снабдјевачу најкасније седам дана од дана пријема 
захтјева из става (1) овог члана. 

(4) Нови снабдјевач је дужан да оператору система поднесе захтјев за промјену 
снабдјевача, на обрасцу прописаном од оператора система, најкасније седам дана 
од дана пријема захтјева из става (1) овог члана. 

(5) Снабдјевач који добије обавјештење о престанку уговора о снабдијевању из става 
(3) овог члана, дужан је, да у року од седам дана од дана пријема обавјештења, 
податке потребне за окончање поступка престанка уговора стави на располагање 
оператору система и новом снабдјевачу. 

(6) Оператор дистрибутивног система је дужан, да у року од десет дана од дана 
пријема захтјева из става (4) овог члана, одобри захтјев, односно, да у истом року 
обавијести новог снабдјевача о потребним измјенама у захтјеву, уколико постоји 
неусклађеност са уговором о прикључењу и уговором о коришћењу мреже, а 
постојећег снабдјевача са којим уговор престаје, обавијести о промјени 
снабдјевача и о времену престанка уговора. 

(7) Оператор дистрибутивног система доставља претходном и новом снабдјевачу 
податке о стању обрачунских величина на мјерним уређајима крајњег купца у 
вријеме почетка примјене новог уговора, у року од 3 дана од дана очитања 
обрачунског мјерног уређаја. 

(8) Датум промјене снабдјевача, односно дан почетка примјене новог уговора је дан 
очитања мјерног уређаја. 

(9) Квалификовани купац је дужан да, приликом промјене снабдјевача, регулише 
финансијске обавезе према претходном снабдјевачу. 

(10) Нови снабдјевач је дужан да обезбиједи усклађеност уговора о снабдијевању, 
уговора о прикључењу, уговора о коришћењу мреже и припадност балансној 
групи, укључујући и њихове измјене, прије почетка примјене новог уговора. 

(11) Нови снабдјевач, са којим је квалификовани купац, према сагласности оператора 
система из става (6) овог члана, закључио нови уговор, одмах по закључењу 
уговора доставља примјерак уговора оператору система и балансно одговорној 
страни, у складу са одредбама Општих услова за испоруку и снабдијевање 
електричном енергијом, мрежних правила, тржишних правила и уговора о 
балансној одговорности. 

(12) Нови снабдјевач може приликом достављања уговора изоставити комерцијалне 
или повјерљиве податке или затражити заштиту њихове повјерљивости. 

(13) Поступак промјене снабдјевача не може трајати дуже од 21 дан. 
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Члан 26. 
(Оспоравање промјене снабдјевача) 

(1) Постојећи снабдјевач чији уговор о снабдијевању престаје важити може оспорити 
престанак важења уговора у складу са одредбама тог уговора. 

(2) Постојећи снабдјевач чији уговор о снабдијевању престаје важити, не може 
постављати посебне додатне услове који нису обухваћени уговором, укључујући 
неплаћене обавезе и дужан је да настави снабдијевање квалификованог купца све 
до окончања поступка промјене снабдјевача, о чему ће га обавијестити оператор 
дистрибутивног система. 

Члан 27. 
(Промјена снабдјевача у случају губитка снабдјевача) 

(1) Купац из категорије домаћинства и мали купац има право на снабдијевање у 
крајњој нужди, у складу са чланом 8. овог правилника, у трајању до 60 дана у 
случају када снабдјевач којег је купац слободно изабрао не врши снабдијевање 
или не може да врши снабдијевање електричном енергијом из сљедећих разлога: 

a) стечаја или ликвидације снабдјевача који га је до тада снабдијевао, 

b) престанка или одузимања лиценце снабдјевачу који га је до тада 
снабдијевао, 

c) да није нашао новог снабдјевача који ће га снабдијевати након престанка 
уговора о снабдијевању са постојећим снабдјевачем, осим ако је престанак 
уговора посљедица неизвршавања обавеза плаћања испоручене електричне 
енергије. 

(2) У случају из става (1) тач. а) и б) овог члана снабдјевач који престаје са радом је 
дужан да одмах обавијести оператора система и надлежног регулатора о времену 
и разлозима престанка рада, а оператор дистрибутивног система је дужан да 
обавијести пружаоца услуге снабдијевања у крајњој нужди о насталим 
околностима. 

(3) Купац из става (1) тачка ц) овог члана је дужан да најкасније седам дана прије 
дана престанка уговора о снабдијевању са постојећим снабдјевачем, обавијести 
пружаоца услуге снабдијевања у крајњој нужди и оператора дистрибутивног 
система о намјери да користи наведену услугу снабдијевања и закључи уговор. 

(4) По пријему обавјештења из става (2) овог члана, оператор дистрибутивног 
система је дужан да одмах изврши очитање мјерног уређаја и достави податке о 
стању обрачунских величина пружаоцу услуге снабдијевања у крајњој нужди. 

(5) Пружалац услуге снабдијевања у крајњој нужди и квалификовани купац су дужни 
да након пријема података о стању обрачунских величина од оператора система, 
закључе уговор. 

(6) За квалификованог купца из става (1) овог члана који након истека периода од 60 
дана не закључи уговор о снабдијевању са новим снабдјевачем, обуставља се 
испорука електричне енергије. 

Члан 28. 
(Информације о снабдјевачима) 

(1) Листа снабдјевача који посједују одговарајућу лиценцу (дозволу) се налази на 
интернет страници ДЕРК-а. 
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(2) Листу снабдјевача у истој форми коју објављује ДЕРК, дужно је путем свог 
позивног центра и на видно истакнутим мјестима у својим просторијама 
објављивати Јавно предузеће за комуналне дјелатности “Комунално Брчко” д.о.о. 
у функцији оператора дистрибутивног система. 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 
(Процедура избора јавног снабдјевача) 

Јавни снабдјевач у Брчко Дистрикту БиХ је Јавно предузеће за комуналне дјелатности 
“Комунално Брчко” д.о.о., док надлежни орган не проведе процедуру избора јавног 
снабдјевача. 

Члан 30. 
(Надзор тржишта електричне енергије) 

Надзор функционисања тржишта електричне енергије у Брчко Дистрикту БиХ обавља 
ДЕРК. 

Члан 31. 
(Рок за доношење прописа) 

Методологија за израду тарифа у Брчко дистрикту БиХ ускладиће се са одредбама овог 
правилника у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 32. 
(Постојећи прописи) 

У случају неслагања одредби овог правилника са одредбама других подзаконских аката 
који регулишу дјелатност снабдијевања купаца електричном енергијом у Брчко 
Дистрикту БиХ, примјењиваће се одредбе овог правилника. 

Члан 33. 
(Стављање прописа ван снаге) 

Ступањем на снагу овог правилника престаје важење Одлуке о снабдијевању 
квалификованих купаца електричном енергијом у Брчко Дистрикту Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 89/11). 

Члан 34. 
(Ступање прописа на снагу) 

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: 04-02-2-311-9/13 Предсједавајући Комисије 

14. новембра 2013. године  

 Тузла Мирсад Салкић 
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