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УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ И СНАБДИЈЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ 
НА ТЕРИТОРИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Регистарски број: 05-28-12-177-20/22 
Назив власника лиценце: Јавно предузеће за комуналне дјелатности “Комунално 

Брчко” д.о.о., Брчко Дистрикт БиХ 

1. Опште одредбе 
1.1. Лиценца број 05-28-12-177-19/22 је издата у складу са Правилником о 

лиценцама (“Службени гласник БиХ”, број 63/16), а на основу захтјева број 
05-28-12-177-1/22 од 27. јуна 2022. године поднијетог од ЈП “Комунално 
Брчко” д.о.о., Брчко Дистрикт БиХ. 

1.2. Лиценца је издата за период од 1. новембра 2022. године до 31. октобра 2027. 
године. 

2. Обављање лиценциране активности 
2.1. Власник лиценце је овлашћен да обавља дјелатности трговине и снабдијевања 

електричном енергијом (лиценцирану дјелатност) поштујући одредбе 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), Закона 
о електричној енергији (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број 
27/21), као и одредбе дефинисане у лиценци, те одговарајуће прописе у 
Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској. 

2.2. Право обављања лиценциране дјелатности из тачке 2.1. додјељује се 
искључиво власнику лиценце. 

2.3. Обавезе дефинисане у лиценци не умањују обавезе власника лиценце 
дефинисане законом. 

2.4. Лиценцирана дјелатност из тачке 2.1. подразумијева трговину и снабдијевање 
купаца електричном енергијом на територији БиХ. 

2.5. Власник лиценце не може престати обављати лиценцирану дјелатност без 
претходног одобрења од ДЕРК-а. 

2.6. Власник лиценце електричну енергију неопходну за обављање лиценциране 
дјелатности набавља у складу са законом и прописима ДЕРК-а. 

3. Обавезе и права власника лиценце 
3.1. Власник лиценце је дужан у току коришћења лиценце перманентно 

задовољавати опште и специфичне критеријуме утврђене Правилником о 
лиценцама на основу којих му је лиценца издата и подносити ДЕРК-у о томе 
одговарајуће доказе. 

3.2. Власник лиценце је дужан да редовно или по захтјеву ДЕРК-а, доставља 
ДЕРК-у финансијске и остале извјештаје у форми и обиму дефинисаном овом 
лиценцом или захтјевом ДЕРК-а. 
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3.3. Власник лиценце је дужан да припрема финансијске извјештаје који ће бити 
доступни јавности за лиценцирану дјелатност у складу са рачуноводственим 
стандардима који важе у Босни и Херцеговини и у складу са одредбама које 
пропише ДЕРК.  

3.4. Власник лиценце је дужан рачуноводствено раздвојити лиценцирану 
дјелатност од других дјелатности. 

3.5. Власник лиценце је дужан да посједује систем осигурања квалитета и 
обавјештава ДЕРК о његовим промјенама. 

3.6. Власник лиценце је дужан да поштује Тржишна правила и Мрежни кодекс.  
3.7. Власник лиценце је дужан да поштује опште услове за испоруку и 

снабдијевање електричном енергијом и дистрибутивна мрежна правила. 
3.8. Власнику лиценце није дозвољено да спроводи било какве 

антиконкуренцијске активности, злоупотребљава тржишну моћ или врши 
манипулације тржиштем електричне енергије. 

3.9. Власник лиценце је дужан да своје услуге пружа на фер и 
недискриминирајући начин. 

3.10. Власник лиценце има право да присуствује састанцима техничких комисија 
које дају коментаре током припреме и измјена Мрежног кодекса и Тржишних 
правила. Власник лиценце има право да буде биран у техничку комисију. 

3.11. Власник лиценце је дужан да се придржава одлука Независног оператора 
система у Босни и Херцеговини (НОС БиХ) када се, у складу са законом и 
лиценцом НОС-а БиХ, у хитним околностима које захтијевају брзо дјеловање, 
мијења Мрежни кодекс или Тржишна правила. 

3.12. Власник лиценце је дужан да поштује мјере које пропише ДЕРК, 
Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине 
(Министарство) или надлежни орган Брчко Дистрикта БиХ у случају 
природне катастрофе или друге ситуације са посљедицама по општу 
безбједност. 

3.13. Власник лиценце дужан је поштовати тарифе, као и Правилник о тарифном 
поступку (“Службени гласник БиХ”, број 44/05), Методологију за одређивање 
тарифа за снабдијевање електричном енергијом, у оквиру јавне услуге у 
Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 90/14) 
и правила о снабдијевању купаца електричном енергијом. 

3.14. Власник лиценце је дужан да на захтјев ДЕРК-а, НОС-а БиХ, Електропреноса 
Босне и Херцеговине и Министарства, као и надлежних органа Брчко 
Дистрикта БиХ, достави тражене податке, документе и информације потребне 
за спровођење закона. Органи којима су подаци достављени ће чувати 
повјерљивост свих тражених података и информација које се сматрају 
трговачком тајном или повјерљивим, осим у мјери у којој закон предвиђа да 
се такви подаци објаве. 

3.15. Власник лиценце је дужан на својој интернет страници објавити све 
релевантне информације и податке који се односе на лиценцирану дјелатност, 
а које су потребне корисницима или су од јавног интереса. 
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4. Надгледање обављања лиценциране дјелатности 
4.1. ДЕРК надгледа обављање лиценциране дјелатности. 
4.2. ДЕРК надгледа све аспекте усклађености дјеловања власника лиценце са 

условима лиценце, као и свим одредбама релевантних закона и прописа 
ДЕРК-а. 

4.3. ДЕРК може покренути хитни поступак у циљу реаговања на основану сумњу 
о повреди обавеза из лиценце, на властиту иницијативу или као одговор на 
захтјев било којег лица. 

4.4. ДЕРК врши најављене и ненајављене инспекције објеката и докумената 
везаних за лиценциране активности. ДЕРК има право приступа објектима 
власника лиценце, или објектима којима управља власник лиценце, 
просторијама власника лиценце, његовој опреми, документима, пословним 
књигама и архиви како би извршио преглед лиценциране активности. 
Власник лиценце ДЕРК-у пружа сваки вид помоћи затражен у току прегледа. 

4.5. Власник лиценце обавјештава ДЕРК о свакој повреди услова за коришћење 
лиценце у року од 7 дана од сазнања власника лиценце да је дошло до повреде. 

5. Достављање података и извјештаја 
5.1. Власник лиценце доставља извјештаје ДЕРК-у на начин дефинисан 

лиценцом, као и извјештаје по посебном захтјеву ДЕРК-а, на начин и у форми 
коју пропише ДЕРК. 

5.2. У року од 90 дана по истеку фискалне године, власник лиценце ће доставити 
свој годишњи извјештај о пословању за ту фискалну годину. Ревидован 
финансијски извјештај ће се доставити у року од 180 дана по истеку фискалне 
године.  

5.3. Власник лиценце припрема и доставља ДЕРК-у мјесечни извјештај о 
преузетој, испорученој и фактурисаној електричној енергији, наплаћеним 
потраживањима, показатељима квалитета снабдијевања, реализацији плана 
одржавања и реализацији плана инвестиција. 

6. Обнова, измјена, суспензија или укидање лиценце 
6.1. Власник лиценце је дужан поднијети захтјев за обнову лиценце најкасније 120 

дана прије истека лиценце. 
6.2. Током периода важења лиценце, на захтјев власника лиценце или на 

иницијативу ДЕРК-а, могуће је отворити процес редефинисања лиценце како 
би се ускладили услови лиценце са значајнијим промјенама у закону или 
чињеничним околностима. 

6.3. Суспензија или укидање лиценце се обавља под условима, у случајевима и на 
начин одређен Правилником о лиценцама. 

7. Регулаторна накнада 
7.1. Власник лиценце је дужан да у периоду важења лиценце плаћа регулаторну 

накнаду у складу са одлукама ДЕРК-а. 
8. Санкције 

8.1. Уколико се власник лиценце не придржава услова из лиценце или закона, 
примијениће се казнене одредбе предвиђене законом. 
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8.2. ДЕРК може да власнику лиценце достави административно обавјештење о 
повреди и да га позове на административно поравнање поводом повреде 
лиценце од власника исте, прије него што се примијене казнене одредбе. 

8.3. Прије примјене мјере из тачке 8.2, у случајевима када то околности 
дозвољавају, ДЕРК ће писмено опоменути власника лиценце и одредити 
рокове за отклањање недостатака. 

8.4. ДЕРК приликом санкционисања може користити могућност суспензије или 
укидања лиценце у складу са Правилником о лиценцама. 

9. Рјешавање спорова 
9.1. Рјешавање притужби трећих лица везаних за спровођење услова лиценце се 

врши у складу са Пословником о раду ДЕРК-а (“Службени гласник БиХ”, број 
2/05) и Правилником о јавним расправама (“Службени гласник БиХ”, број 
38/05) или на други одговарајући начин који је у складу са правилима ДЕРК-а. 

9.2. Спорови између власника лиценце и купаца електричне енергије рјешавају се 
у складу са важећим прописима. 

10. Одредбе о обавјештавању 
10.1. Адреса власника лиценце која се користи у сврху достављања обавјештења је: 

ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. 
Студентска број 13, Брчко 

10.2. Власник лиценце може промијенити своју адресу која се користи у сврху 
достављања обавјештења, али о томе мора унапријед обавијестити ДЕРК. За 
измјену адресе која се користи у сврху достављања обавјештења није 
потребно вршити измјену лиценце. 
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