
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 41/13, од 28.05.2013. 

На основу члана 7.2 Закона о преносу, регулатору и оператoру система електричне 
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 
1/11), члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну 
енергију (“Службени гласник БиХ”, број 2/05) и члана 7. Правилника о лиценцама 
(“Службени гласник БиХ”, број 87/12), Државна регулаторна комисија за 
електричну енергију, на сједници одржаној 14. маја 2013. године, донијела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ВИСИНИ ЈЕДНОКРАТНЕ НАКНАДЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О ЛИЦЕНЦАМА 
 
 

Члан 1. 
(Предмет одлуке) 

 
Овом одлуком прописује се висина једнократне накнаде која се плаћа приликом 
подношења захтјева за издавање, измјену, суспензију и укидања лиценце, као и у 
поступцима код продаје, додјељивања, изнајмљивања или преноса лиценце на неки 
други начин у складу са Правилником о лиценцама (“Службени гласник БиХ”, број 
87/12). 
 

Члан 2. 
(Потврда о уплати накнаде) 

 
Уз захтјев за провођење поступка у складу са одредбама Правилника о лиценцама, 
подносилац захтјева прилаже и потврду о уплати накнаде из члана 1. ове одлуке. 
 

Члан 3. 
(Висина накнаде) 

 
У зависности од врсте поступка који се проводи, висина накнаде износи: 
 
Р.бр. Врста захтјева Износ (КМ) 

1 Издавање, продаја, изнајмљивање или пренос лиценце 
на неки други начин 

 

1. Лиценца за пренос електричне енергије 3.000 
2. Лиценца за активности независног оператора система 3.000 
3. Лиценца за међународну трговину 2.000 
4. Лиценца за међународну трговину електричном 

енергијом за сопствене потребе 
2.000 

5. Лиценца за трговину и снабдијевање електричном 
енергијом на територији БиХ 

2.000 

6. Лиценца за снабдијевање електричном енергијом 
неквалификованих купаца 

2.000 
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7. Лиценца за дистрибуцију електричне енергије 2.000 
8. Лиценца за производњу електричне енергије за објекте 

инсталисане снаге преко 1 МW 
3.000 

9. Дозвола за изградњу електроенергетског објекта 
инсталисане снаге преко 1 МW 

1.000 

2 Измјена лиценце 1.000 
3 Суспензија лиценце 2.000 
4 Укидање лиценце 1.000 

 
Члан 4. 

(Престанак важења) 
 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за 
подношење захтјева за издавање лиценци (“Службени гласник БиХ”, број 38/05). 
 

Члан 5. 
(Ступање на снагу) 

 
Ова одлука 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: 05-28-12-205/13 Предсједавајући Комисије 
  14. маја 2013. године  
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