Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 45/19, од 05.07.2019.

На основу чл. 4.2, 4.7. 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 33. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за
електричну енергију (“Службени гласник БиХ”, број 2/05) и чл. 16. и 26. Правилника о
лиценцама – Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, број 63/16), рјешавајући по
захтјеву “Независног оператора система у Босни и Херцеговини” број 05-28-12-17-1/19
од 10. јануара 2019. године, Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на
сједници одржаној 27. јуна 2019. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА АКТИВНОСТИ НЕЗАВИСНОГ
ОПЕРАТОРА СИСТЕМА
1.

Издаје се лиценца “Независном оператору система у Босни и Херцеговини”
Сарајево за активности независног оператора система.

2.

Лиценца из тачке 1. ове одлуке издаје се за период од 12. јула 2019. године до 30.
јуна 2026. године.

3.

Саставни дио ове одлуке је Лиценца за активности независног оператора система
са Условима за коришћење лиценце за активности независног оператора система.

4.

Власник лиценце је у обавези плаћати регулаторну накнаду у периоду важења
лиценце на начин и у роковима утврђеним посебним актом.

5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а диспозитив одлуке ће бити
објављен у “Службеном гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко
Дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење

“Независни оператор система у Босни и Херцеговини” Сарајево (у даљњем тексту:
подносилац захтјева), непрофитна компанија успостављена Законом о оснивању
Независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини (“Службени
гласник БиХ”, број 35/04 - у даљњем тексту: Закон о оснивању НОС–а) са функцијама и
овлашћењима утврђеним чл. 2. и 7. истог закона и чланом 5.2. 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 - у даљњем тексту: Закон о
преносу), корисник је лиценце за активности независног оператора система, уписане у
Регистар лиценци код ове Комисије под регистарским бројем 05-28-12-30-21/12 од 3.
јула 2012. године, чије трајање истиче 11. јула 2019. године.
Сходно члану 48. Правилника о лиценцама – Пречишћени текст (“Службени гласник
БиХ”, број 63/16 – у даљњем тексту Правилник о лиценцама), не касније од 120 дана
прије истека посједујуће лиценце, власник лиценце је у обавези поднијети захтјев за
издавање нове лиценце. У овом смислу је то учинио подношењем захтјева
запримљеним под бројем 05-28-12-17-1/19 од 10. јанаура 2019. године. О овом захтјеву
одлучује се у складу са чланом 7. Закона о преносу и интерним правилима и прописима
ДЕРК–а.
Захтјев је поднијет благовремено, на прописаним обрасцима, са доказом о претходно
извршеној уплати накнаде за рјешавање захтјева и релевантним документима који су,
поднијети уз захтјев или предочени накнадно на захтјев ДЕРК–а, омогућили ДЕРК–у да

разумије, размотри и одлучи о поднијетом захтјеву. У овом смислу, у складу са чланом
8. став 2. Правилника о лиценцама, ДЕРК је обавијестио подносиоца захтјева својим
актом број 05-28-12-17-5/19 од 14. марта 2019. године о комплетности поднесеног
захтјева.
По прегледу и провјери свих докумената у погледу њихових формалних елемената,
ДЕРК је приступио разматрању захтјева. Најприје је у складу са обавезом из члана 10.
Правилника о лиценцама, 18. марта 2019. године објавио у дневним новинама и на
својој интернет страници обавијештење за јавност, сумирајући захтјев за лиценцу и
одредио рок до 26. марта 2019. године за достављање коментара јавности на поднијети
захтјев за издавање лиценце и достављање захтјева за стицање статуса умјешача.
ДЕРК констатује да нису достављани коментари у вези поднијетог захтјева за додјелу
лиценце, нити је на јавни позив ДЕРК-а било које лице кандидовало свој интерес да
учествује у поступку у својству умјешача.
Подносилац захтјева неспорно испуњава све критеријуме, услове и стандарде
прописане законом и правилима и прописима ДЕРК–а да обавља активности
независног оператора система. Његове техничке, правне и финансијске могућности
перманентно су потврђиване свих претходних година у току којих је доказивао да
активности независног оператора система обавља у складу са Законом о преносу и
Законом о оснивању НОС–а, придржавајући се важећих међународних докумената које
су прихватила надлежна тијела БиХ, примјењујући Тржишна правила и Мрежни
кодекс, техничке и комерцијалне стандарде, односећи се према учесницима на тржишту
на фер и недискриминаторан начин и невршећи манипулације тржиштем електричне
енергије, примјењујући у трансакцијама прописане процедуре, те уредно плаћајући
регулаторну накнаду.
Надзор свих аспеката усклађености досадашњег дјеловања подносиоца захтјева са
условима коришћења лиценце, пружио је доказе ДЕРК–у да може приступити
припреми почетне верзије Услова за коришћење нове лиценце за активности
независног оператора система која је од 22. маја 2019. године учињена доступном
подносиоцу захтјева, као и свим другим заинтересованим члановима јавности, са
приликом да своје коментаре изнесу и на општој јавној расправи обављеној 30. маја
2019. године у сједишту ДЕРК–а у Тузли.
Подносилац захтјева је искористио ову прилику, те је путем овлашћеног представника
на општој јавној расправи затражио појашњења појединих одредби нацрта Услова за
коришћење лиценце за активности независног оператора система. Осим тражења
појашњења одређених одредби нацрта Услова, подносилац захтјева није имао
конкретних примједби или коментара на предложене документе.
Слиједом чињенице да подносилац захтјева није имао примједби на документе који су
били предметом опште јавне расправе, по њеном окончању, а у складу са чланом 16.
Правилника о лиценцама, актом ДЕРК-а број 05-28-12-17-16/19 од 5. јуна 2019. године,
подносиоцу захтјева су достављени приједлози Одлуке о издавању лиценце и Услова за
коришћење лиценце који се у основи не разликују од претходно разматраних текстова,
као и Извјештај о спроведеној општој расправи, уз могућност да на достављене
документе подносилац захтјева изнесе коментаре у року од осам дана.
У остављеном року ДЕРК-у су упућени коментари подносиоца захтјева на поједине
одредбе Услова за коришћење лиценце који нису истицани у претходном току
поступка. Без обзира на чињеницу што се у конкретном случају није радило о новом
тексту, у односу на текст који је претходно био предметом опште јавне расправе и за
који је подносилац захтјева већ имао, али пропустио прилику давати коментаре, ДЕРК
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је достављене коментаре пажљиво размотрио, те у значајној мјери и прихватио у
коначној верзији Услова за коришћење лиценце за активности независног оператора
система.
Респектујући изричитост одредбе члана 2. Закона о оснивању НОС–а да након
оснивања НОС–а, ниједна друга електроенергетска, нити било која друга компанија, ни
орган неће имати надлежности ни овлашћење у дјелатностима које су овим законом
повјерене НОС-у, и након што су прегледом статуса примјене свих компоненти које су
одлучујуће за додјелу лиценце добијени увјерљиви показатељи да подносилац захтјева
има осигуране ресурсе, организоване услове и утврђене професионалне стандарде да
успјешно настави обављати исту дјелатност, те на основу свега напријед изложеног,
одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
Обавеза плаћања регулаторне накнаде произилази из одредаба члана 4.10. Закона о
преносу којима је регулисано да ДЕРК успоставља регулаторну накнаду коју плаћају
власници лиценци, а која се одређује тако да покрива процјењене трошкове ДЕРК-а.
У складу са чланом 9.2 Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне
енергије у Босни и Херцеговини, против ове одлуке може се покренути поступак пред
Судом Босне и Херцеговине подношењем тужбе у року од 60 дана од дана пријема ове
одлуке.
Број: 05-28-12-17-18/19

Предсједавајући Комисије

27. јуна 2019. године
Тузла
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Милорад Тушевљак

