Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 05/11, од 24.01.2011.

На основу чл. 4.2 и 7, Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и
1/10), члана 14. Статута Државне регулаторне комисије за електричну енергију
(“Службени гласник БиХ”, бр. 41/03 и 59/04) и чл. 42. и 50. Пословника о раду Државне
регулаторне комисије за електричну енергију (“Службени гласник БиХ”, број 2/05), на
сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 12. јануара
2011. године, донијет је

ПРАВИЛНИК
О ИЗДАВАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ДИСТРИБУЦИЈЕ И СНАБДИЈЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим Правилником прописује се процедура за издавање привремених лиценци за
обављање дјелатности дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом за правна
лица са сједиштем у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.
Члан 2.
(Посједовање лиценце)
За обављање дјелатности дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом у Брчко
Дистрикту Босне и Херцеговине неопходно је посједовање лиценце издате од стране
Државне регулаторне комисије за електричну енергију (у даљем тексту: ‘ДЕРК’).
Члан 3.
(Врете и период важења лиценци)
(1) У складу са овим Правилником ДЕРК издаје сљедеће лиценце:
a) лиценца за дистрибуцију електричне енергије,
b) лиценца за снабдијевање електричном енергијом.
(2) Период важења лиценце издате у складу са овим Правилником је до двије године.
Члан 4.
(Подносилац захтјева)
Подносилац захтјева за издавање привремених лиценци из члана 3. овог Правилника
може бити само постојеће правно лице које обавља јавну услугу дистрибуције и
снабдијевања електричном енергијом у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.
Члан 5.
(Подношење захтјева)
(1) Захтјев за издавање лиценце се подноси писаним путем и уз захтјев се у оригиналу
или овјереној копији прилажу одговарајући документи из члана 18. Правилника о
лиценцама (“Службени гласник БиХ”, број 38/05), у мјери која је прилагођена
дјелатности подносиоца захтјева.
(2) У току поступка ДЕРК може тражити било коју другу релевантну информацију.

Члан 6.
(Поступак)
Привремене лиценце из овог Правилника ДЕРК издаје по скраћеном поступку, без
јавне расправе.
Члан 7.
(Форма лиценце)
(1) Лиценца се издаје у форми дефинисаној од стране ДЕРК-а.
(2) Саставни дио лиценце су Услови за коришћење лиценце.
Члан 8.
(Услови за коришћење лиценце)
Услови за коришћење привремене лиценце за обављање дјелатности дистрибуције и
снабдијавања електричном енергијом прописују основне обавезе власника лиценце, а
засновани су на постојећој регулаторној пракси у Босни и Херцеговини.
Члан 9.
(Прелазне одредбе)
Остала питања у вези издавања и посједовања привремене лиценце која нису
дефинисана овим Правилником рјешавају се у складу са Правилником о лиценцама и
Правилником о јавним расправама (“Службени гласник БиХ”, број 38/05).
Члан 10.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
БиХ” и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
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