
Објављено у “Службеном гласнику БиХ”број 90/14, од 18.11.2014. 

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 6. новембра 2014. године, донијет је 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СНАБДИЈЕВАЊУ КУПАЦА 

ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о снабдијевању купаца електричном енергијом у Брчко Дистрикту Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 94/13), у члану 3. дефиниција 
‘Неквалификовани (тарифни) купац’ брише се. 

Члан 2. 
У члану 5. став (2) брише се. 

Члан 3. 
Члан 6. мијења се и гласи: 

“Члан 6. 
(Јавно снабдијевање) 

(1) Квалификовани купац електричне енергије из категорије домаћинства и мали 
купац који не изаберу снабдјевача и не закључе уговор о снабдијевању, може 
куповати електричну енергију од јавног снабдјевача. 

(2) Јавно снабдијевање се обавља у облику универзалне услуге и у облику 
снабдијевања у крајњој нужди.” 

Члан 4. 
У члану 7. став (3) брише се. 

Члан 5. 
У члану 10. став (2) тачка х) мијења се и гласи: 

“х) категорију потрошње и тарифну групу купаца којој купац припада и обрачунске 
елементе групе по тарифном систему за купце који се снабдијевају у оквиру пружања 
универзалне услуге,”. 

Члан 6. 
У члану 8. став (1) мијења се и гласи: 

“Снабдјевач у случају крајње нужде преузима снабдијевање купаца који немају право 
на снабдијевање у оквиру универзалне услуге, без подношења посебног захтјева, ако 
њихов снабдјевач напусти тржиште електричном енергијом чиме губе снабдијевање 
електричном енергијом и остају без било којег облика заштите.” 

Члан 7. 
У члану 17. став (2) мијења се и гласи: 
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“Јавни снабдјевач снабдијева квалификованог купца из става (1) овог члана по цијени 
услуга снабдијевања која је утврђена на основу методологије за одређивање тарифа за 
снабдијевање електричном енергијом у оквиру јавне услуге у Брчко Дистрикту БиХ.” 

У истом члану став (3) брише се. 

Члан 8. 
Глава V. ЦИЈЕНЕ И ТРОШКОВИ СНАБДИЈЕВАЊА, брише се. 

Досадашње главе VI. ПРОМЈЕНА СНАБДЈЕВАЧА и VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ постају главе V и VI. 

Члан 9. 
У члану 23. додаје се нови став (2) који гласи:  

“(2) Изузетно од става (1) овог члана, тарифе за снабдијевање у оквиру универзалне 
услуге објављују се и примијењују у складу са одлуком ДЕРК-а.” 

Члан 10. 
Члан 24. мијења се и гласи: 

“(1) Квалификовани купци из категорије домаћинства и мали купци право на слободан 
избор снабдјевача електричном енергијом могу користити од 1. јануара 2015. 
године. 

(2) Квалификовани купци из категорије домаћинства и мали купци који остану без 
снабдјевача, по аутоматизму прелазе на снабдијевање у оквиру универзалне 
услуге. 

(3) ЈП Комунално Брчко је дужно снабдијевати оне квалификоване купце који не 
изаберу свог снабдјевача. 

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

Члан 11. 
У члану 27. став (1) ријечи: “Купац из категорије домаћинства и мали купац“ замјењују 
се ријечима: “Квалификовани купац који нема право на снабдијевање у оквиру 
универзалне услуге”. 

Члан 12. 
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 
БиХ. 

 

 
 Број: 04-28-5-321-11/14 Предсједавајући Комисије 

6. новембра 2014. године  

 Тузла Никола ПЕЈИЋ 
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