
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 58/20, од 22.09.2020. 

На основу чл. 4.2. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије 
у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) и члана 
11. Правилника о интегритету и транспарентности велепродајног тржишта електричне 
енергије (“Службени гласник БиХ”, број 28/20), на сједници Државне регулаторне 
комисије за електричну енергију, одржаној 3. септембра 2020. године, донијета је 

ОДЛУКА 
О РЕГИСТРУ УЧЕСНИКА НА ВЕЛЕПРОДАЈНОМ ТРЖИШТУ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

Овом Одлуком упоставља се Регистар учесника на велепродајном тржишту електричне 
енергије у Босни и Херцеговини (у даљњем тексту: Регистар), утврђује обавеза 
регистрације, дефинише садржај и начин вођења овог Регистра, те се прописују назив, 
облик и садржај образаца за регистрацију учесника на велепродајном тржишту 
електричне енергије у Босни и Херцеговини и спровођење надзора над функционисањем 
овог тржишта. 

Члан 2. 
(Обавеза регистрације) 

(1) Учесници на тржишту који путем налога за трговину спроводе или намјеравају 
спроводити трансакције на велепродајном тржишту електричне енергије у Босни и 
Херцеговини дужни су се регистровати код Државне регулаторне комисије за 
електричну енергију (ДЕРК) у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

(2) Образац на којем се подноси захтјев за регистрацију (Образац РЕМИТ Р-1) дат је у 
прилогу ове Одлуке и чини њен саставни дио, а може се добити у сједишту ДЕРК-
а или преузети у електронској форми са званичне интернет презентације ДЕРК-а. 

Члан 3. 
(Начин вођења Регистра) 

(1) ДЕРК води, објављује и одржава ажурним Регистар, на основу података које 
достављају учесници на тржишту који путем налога за трговину спроводе или 
намјеравају спроводити трансакције на велепродајном тржишту електричне 
енергије у Босни и Херцеговини 

(2) Регистар се води у електронском облику и доступан је на званичној интернет 
презентацији ДЕРК-а. 

(3) Регистар садржи податке наведене у Обрасцу РЕМИТ Р-2 који се налази у прилогу 
ове Одлуке и чини њен саставни дио. 

(4) Упис у Регистар се врши након обраде поднесеног захтјева за регистрацију 
учесника на велепродајном тржишту из члана 2. ове Одлуке. 

Члан 4. 
(Надзор велепродајног тржишта) 

(1) У поступку иницирања и остваривања надзора велепродајног тржишта електричне 
енергије у Босни и Хецеговини према Правилнику о интегритету и 
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транспарентности велепродајног тржишта електричне енергије (у даљњем тексту: 
Правилник) користе се сљедећи обрасци: 
a) Пријава потенцијалних злоупотреба и малверзација на велепродајном 

тржишту електричне енергије у Босни и Херцеговини подноси се на Обрасцу 
РЕМИТ П-1; 

б) Пријава одгођеног објављивања повлашћених информација из члана 8. став 
4. Правилника подноси се на Обрасцу РЕМИТ П-2; 

ц) Пријава коришћења изузећа из члана 5. и 6. Правилника подноси се на 
Обрасцу РЕМИТ П-3. 

(2) Обрасци из става (1) овог члана су дати у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни 
дио, а могу се добити у сједишту ДЕРК-а или преузети у електронској форми са 
званичне интернет презентације ДЕРК-а. 

Члан 5. 
(Остале обавезе ДЕРК-а) 

(1) У поступку регистрације учесника велепродајног тржишту електричне енергије у 
Босни и Херцеговини, ДЕРК формира јединствени идентификатор сваког учесника 
на начин који је прописан од стране Регулаторног одбора Енергетске заједнице (у 
даљњем тексту: ЕЦРБ). 

(2) Све потребне информације које се односе на надзор велепродајног тржиштра 
електричне енергије, ДЕРК доставља ЕЦРБ-у на начин прописан релевантним 
актима ове институције. 

Члан 6. 
(Ступање на снагу) 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
БиХ”, а биће објављена и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине. 

 

 

 Број: 04-02-2-118-36/20 Предсједавајући Комисије 
 3. септембра 2020. године  
 Тузла Никола Пејић 
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