
 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ 
 
 

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
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ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 
  

 



Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине 
и 

Државна регулаторна комисија за електричну енергију 
(даље у тексту: стране Меморандума) 

закључују 
 

Меморандум о сарадњи 
 
С обзиром да, 

- стране Меморандума дијеле заједничке циљеве: подстицање 
либерализације тржишта електричне енергије, слободну конкуренцију и 
осигуравање добробити потрошача/купаца. 

Имајући на уму, 

- да је Босна и Херцеговина потписница Уговора о успостави Енергетске 
заједнице и испуњава обавезе ради ефикасног провођења правних прописа 
Енергетске заједнице; 

- студије и смјернице које су разрадиле Међународна конкуренцијска мрежа и 
Организација за економску сарадњу и развој, као и искуство земаља чланица 
Европске уније. 

Постоји потреба за: 

- институционализацијом сарадње између Конкуренцијског савјета Босне и 
Херцеговине и Државне регулаторне комисије за електричну енергију на 
основу узајамног повјерења и разумијевања. 

Дио I: Опште одредбе 

Члан 1 – Циљ 

Циљ Меморандума је: 

- успостављање сарадње да би се координисали и ефикасније проводили 
прописи из надлежности страна Меморандума, узимајући у обзир њихову 
самосталност и независност, ради постизања правне сигурности за учеснике 
на тржишту електричне енергије; 

- успостављање сарадње којом ће се на најбољи начин искористити 
комплементарне активности и знања страна Меморандума ради 
унапрјеђења и развоја тржишта електричне енергије; 

- подстицање либерализације и слободне конкуренције у циљу осигуравања 
правне сигурности и стварања једнаких услова учесницима на тржишту 
електричне енергије и добробит потрошача/купаца; 

- размјена прикупљених информација и података, у складу с принципима 
непристрасности и ефикасности у оквиру ограничења релевантних 
надлежности страна Меморандума. 



Дио II: Облици сарадње 

Члан 2 – Активности на сарадњи 

Сарадња страна Меморандума обухвата, поред обавеза утврђених њиховим 
релевантним прописима, сљедеће активности: 
a) размјена прикупљених информација и података у складу с принципима 

непристрасности и ефикасности и у оквиру надлежности страна Меморандума; 
b) сарадња у случајевима који захтијевају стручна знања друге стране 

Меморандума, као и у случајевима гдје једна од страна Меморандума сумња у 
кршење прописа за чије провођење је одговорна друга страна Меморандума; 

c) сарадња у обуци запослених ради преноса знања из њихове надлежности на 
радионицама и семинарима организованим од страна Меморандума; 

d) сарадња у провођењу заједничких анализа, истраживању тржишта, надгледању 
и оцјењивању постигнутих резултата учесника на електроенергетском тржишту; 

e) размјена ставова/консултације о измјенама постојећих и припремању нацрта 
нових правних аката из њихове надлежности; 

f) сарадња у међународним иницијативама; 
g) сарадња у иницијативама за заштиту потрошача/купаца; 
h) размјена обавјештења о семинарима, конференцијама и образовним 

програмима које организује трећа страна или међународна организација у 
корист једне од страна Меморандума. 

Члан 3 – Консултације и састанци 

1. Уколико страна Меморандума заприми предмет/жалбу од интереса и за 
другу страну Меморандума, исту ће обавијестити о томе. 

2. Уколико једна страна Меморандума затражи мишљење/коментар у вези 
наведеног из става 1. друга страна ће то доставити у писаној форми у 
разумном року. 

3. Страна Меморандума којој је поднијет захтјев за мишљење о нацрту прописа 
ће дати мишљење, у складу процедуром утврђеном у њиховим релевантним 
прописима. 

4. Свака од страна Меморандума може позвати другу страну да учествује на 
расправи/поступку ради давања стручног мишљења или коментара. 

5. Стране Меморандума ће, по потреби, организовати састанке на нивоу 
руководиоца институција или државних службеника/запосленика у циљу 
размјене стајалишта о питањима утврђеним овим Меморандумом. 

Члан 4 – Залагање 

Свака страна Меморандума ће се суздржати од усвајања као и од проведбе 
нормативног акта или одлуке у оквиру обима својих активности на начин који је 
у сукобу с правним или регулаторним оквиром којим се уређују активности 
друге стране Меморандума, да би се осигурало да оне испуне своје мандате 
поштујући циљеве конкуренцијске и електроенергетске политике. 



Дио III: Завршне одредбе 

Члан 5 – Повјерљивост података 

1. Стране Меморандума ће осигурати заштиту и повјерљивост информација и 
података које доставља друга страна. 

2. Документи, информације и подаци који се добију у сарадњи страна 
Меморандума не могу се просљеђивати или на било који начин стављати на 
располагање трећим странама, и не могу се користити у било коју другу 
сврху осим за ону за коју су прибављени, уколико се не добије претходни 
пристанак стране која доставља податке. 

Члан 6 – Додатни споразуми 

Стране Меморандума могу закључити додатни споразум код обављања 
специфичних задатака и активности. 

Члан 7 – Објављивање и ступање на снагу 

1. Меморандум ће бити објављен на wеб страници страна Меморандума. 
2. Меморандум ће бити достављен Секретаријату Енергетске заједнице. 

Члан 8 – Закључивање и измјена Меморандума 

1. Меморандум се потписује у шест примјерака (на све три језичке варијанте у 
званичној употреби у Босни и Херцеговини), по један сет за сваку страну 
Меморандума. 

2. Меморандум се закључује на неодређено вријеме, а свака страна 
Меморандума може захтијевати његове измјене путем писаног обавјештења. 

3. Сваки спор у проведби овог Меморандума стране Меморандума ће 
рјешавати на пријатељски начин. 

 
 

Сарајево, 28. мај 2014. године 
 

 Конкуренцијски савјет БиХ Државна регулаторна комисија 
  за електричну енергију 
 
 _____________________ _____________________ 
 Гордан Распудић Мирсад Салкић 
 предсједник предсједавајући Комисије 
 
 Број: 01-26-9-295-4-I/13 Број: 01-28-4-365-5/13 
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