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ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

УСЛОВИ ЗА КОРИШТЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕНОСА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Регистарски број лиценце: 05-28-12-341-20/12
Назив власника лиценце: “Електропренос Босне и Херцеговине” акционарско друштво
Бања Лука
1.

Опште одредбе
1.1. Ова лиценца се издаје у складу са Правилником о лиценцама (“Службени
гласник БиХ”, број 38/05), а на основу захтјева број 05-28-323/06 од 1.
новембра 2006. године поднијетог од стране “Електропреноса Босне и
Херцеговине” акционарско друштво Бања Лука.
1.2. Лиценца се издаје за период од 1. фебруара 2013. године до 31. јануара 2023.
године.

2.

Обављање лиценциране активности
2.1. Власник лиценце је овлаштен да обавља 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 оснивању Компаније за пренос електричне енергије у
Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 35/04 и 76/09, у даљем
тексту: Закон о оснивању Компаније за пренос), као и активности
дефинисане у лиценци. Ово право се искључиво додјељује власнику
лиценце.
2.2. Власник лиценце обавља дјелатност преноса и активности везаних за пренос
електричне енергије користећи објекте дате у прилогу ових услова
(Прилог 1 – Табеларни приказ објеката власника лиценце у функцији
обављања лиценциране дјелатности). Пренос електричне енергије и
активности везане за пренос електричне енергије изузетно се врше се и на
објектима који нису у власништву власника лиценце (Прилог 2 – Табеларни
приказ објеката који нису у власништву власника лиценце, а који су
неопходни за обављање лиценциране дјелатности).
Власник лиценце ће у посебном прилогу евидентирати преносне објекте који
нису у његовом власништву и нису у функцији преноса електричне енергије
у БиХ (Прилог 3 – Табеларни приказ далековода који нису у власништву
власника лиценце и нису у функцији преноса електричне енергије у Босни и
Херцеговини).
2.3. Без изричитог одобрења Државне регулаторне комисије за електричну
енергију (ДЕРК), власнику лиценце је забрањено да обавља активности
производње, испоруке, трговине или дистрибуције електричне енергије, или
било којих дјелатности које су ван дјелокруга преноса или дјелатности
везаних за пренос, у складу са Законом о оснивању Компаније за пренос.
2.4. Обавезе дефинисане у лиценци не умањују обавезе власника лиценце
дефинисане законом.
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3.

Обавезе и права власника лиценце
3.1. Власник лиценце је дужан у току коришћења лиценце да перманентно
испуњава опште и специфичне услове 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.
3.3. Власник лиценце је дужан да води рачуноводствене књиге и припрема
финансијске извјештаје у складу са рачуноводственим стандардима који
важе у Босни и Херцеговини, као и у складу са правилима које пропише
ДЕРК.
3.4. Власник лиценце је дужан да проводи све домаће, регионалне и
међународне прописе који се односе на пренос електричне енергије, како са
техничког тако и са комерцијалног аспекта и прати дешавања у Енергетској
заједници. Прије усклађивања пословања са промјеном домаћих,
регионалних или међународних комерцијалних или техничких захтјева
везаних за пренос електричне енергије, власник лиценце мора обавијестити
ДЕРК о тим промјенама и добити његово одобрење.
3.5. Власник лиценце је обавезан да примјењује прописе да би ускладио
технички рад преносне мреже са захтјевима и стандардима ENTSO-E
(Удружење европских оператора прееносног система).
3.6. Власник лиценце је дужан да поштује важеће прописе везане за квалитет
услуга, као и прописе из ове области које донесе ДЕРК.
3.7. Власник лиценце ћа активно учествовати у Техничком комитету кога оснива
НОС БиХ, као и његовим радним групама, које ће радити на утврђивању
приједлога измјена и допуна техничких стандарда, Мрежног кодекса и
Тржишних правила, у складу са општим условима Мрежног кодекса и
Тржишних правила.
3.8. Власник лиценце је дужан да обавља своје преносне дјелатности и
дјелатности везане за пренос у пуном складу са техничким стандардима
НОС-а БиХ, оперативним планирањем, упутствима за диспечирање, планом
одржавања, плановима проширења мреже, те да поштује Тржишна правила
и Мрежни кодекс.
3.9. Власнику лиценце није дозвољено да проводи било какве антиконкурентне
активности, злоупотребљава свој положај или манипулише тржиштем
електричне енергије.
3.10. Власник лиценце је дужан да се према учесницима на тржишту односи на
фер и недискриминирајући начин.
3.11. Власник лиценце ће именовати представнике у Технички комитет и радне
групе (техничке комисије) у складу са Мрежним кодексом, Тржишним
правилима и Правилником о раду техничке комисије, а који се именују у
циљу измјена Мрежног кодекса и Тржишних правила.
3.12. Власник лиценце је дужан да се придржава одлука НОС-а БиХ када се, у
складу са законом и лиценцом НОС-а БиХ, под ванредним околностима које
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захтијевају предузимање хитних корака, мијења Мрежни кодекс или
Тржишна правила.
3.13. Власник лиценце је дужан да поштује мјере које пропише ДЕРК или
Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине у
случају природне катастрофе или друге ситуације са посљедицама по општу
безбједност.
3.14. Власник лиценце је дужан да поштује све одредбе важећих међународних
споразума и уговора чији је потписник Босна и Херцеговина, а односе се на
пренос електричне енергије, укључујући, али не ограничавајући се на,
важећа правила која се односе на прекограничну трговину електричном
енергијом.
3.15. Власник лиценце је дужан да омогући равноправан приступ
електропреносној мрежи за све снабдјеваче електричном енергијом који
имају физички приступ систему и да поштује важећа правила за приступ
систему.
3.16. Власник лиценце је дужан поштивати важеће тарифе и поштивати
Правилник о тарифном поступку (“Службени гласник БиХ”, број 44/05) и
Методологију за израду тарифа за услуге преноса електричне енергије,
независног оператора система и помоћне услуге – Пречишћени текст
(“Службени гласник БиХ”, број 93/11).
3.17. Власник лиценце је дужан поштивати све важеће техничке стандарде и
комерцијалне кодексе.
3.18. Власник лиценце се може бавити преносом и дјелатностима везаним за
пренос у сусједним електроенергетским системима, под условом да су те
дјелатности директно везане за побољшање дјелатности преноса и свих
других дјелатности везаних за пренос у Босни и Херцеговини и сусједним
електроенергетским системима. Власник лиценце је дужан да о свим
активностима које проводи у сусједним електроенергетским системима
обавијести ДЕРК. Ово обавјештење мора да садржи образложење
оправданости ангажовања у сусједним електроенергетским системима.
3.19. Власник лиценце је дужан да води посебне рачуне за дјелатност преноса од
других дјелатности на начин и у обиму спецификованом овом лиценцом или
правилима које пропише ДЕРК.
3.20. Власник лиценце не смије да врши измјене у мрежи такве природе које
утичу на компатибилност мреже са произвођачима, дистрибутивним и
сусједним мрежама, као и постројењима у власништву трећих лица, на
начин да угрожава општу безбједност и сигурност снабдијевања.
3.21. Власник лиценце је дужан да у складу са Мрежним кодексом руководи,
одржава (укључујући поправке и замјене ако је потребно) и штити своју
мрежу како би обезбједио поуздан и сигуран пренос електричне енергије,
водећи при том рачуна и о принципу економичности и продуктивности у
раду.
3.22. Власник лиценце је дужан да планира проширење и развој система да би се
задовољиле потребе потрошача, при чему треба да усклађује планирање
развоја своје мреже са другим мрежама и сусједним системима.
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3.23. Власник лиценце сваке године израђује дугорочни план развоја преносне
мреже за период од 10 година, који обухваћа и проблематику нових
прекограничних водова. Овај план се доставља НОС-у БиХ на преглед,
одобрење и директну ревизију. План ревидован од стране НОС-а БиХ
доставља се ДЕРК-у на одобрење, а након одобрења ДЕРК-а објављује га
НОС БиХ. Индикативни план развоја производње користи се као једна од
основа за израду дугорочног плана развоја преносне мреже.
3.24. Власник лиценце је дужан да на основу дугорочног плана развоја преносне
мреже изради годишњи инвестициони план и достави га ДЕРК-у на
одобрење до краја новембра за наредну годину.
3.25. Власник лиценце је дужан да постројења и водове пројектује, гради и
користи тако да ефекат њиховог кориштења не угрожава здравље
становништва односног подручја, и који ће у најмањој могућој мјери
промијенити природно окружење и вриједност пејзажа.
3.26. Власник лиценце је дужан поштивати правила или стандарде везане за зону
безбједности, која ће се успоставити у циљу заштите објеката и опреме
електропреноса, те заштите становништва.
3.27. Власник лиценце не смије престати обављати или измијенити лиценцирану
активност или било које преносно средство без претходног одобрења ДЕРКа.
3.28. Власник лиценце је дужан да до краја фебруара поднесе захтјев за
ажурирање прилога ове лиценце са стањем на дан 31. децембра претходне
године, уколико је дошло до измјене њиховог садржаја. Уз захтјев за
ажурирање прилаже се употребна дозвола са пратећом документацијом, као
и ажурирана мапа електроенергетског система. О свим измјенама власник
лиценце обавјештава ДЕРК и у вријеме настанка измјене.
3.29. Власник лиценце је дужан на својој интернет страници омогућити приступ
свим релевантним подацима који се односе на његову дјелатност, а које су
потребне учесницима на тржишту или су од јавног интереса.
4.

Надгледање обављања лиценциране дјелатности
4.1. ДЕРК надгледа обављање лиценциране дјелатности.
4.2. Током периода важења лиценце, власник лиценце је дужан достављати
ДЕРК-у извјештаје наведене у овим условима, на начин предвиђен тачком
3.2. ових услова.
4.3. ДЕРК надгледа све аспекте усклађености дјеловања власника лиценце са
условима лиценце, као и свим одредбама релевантних закона и прописа
ДЕРК-а.
4.4. ДЕРК може покренути хитан поступак у циљу реаговања на основану сумњу
о повреди обавеза из лиценце, на своју иницијативу или као одговор на
захтјев било којег лица.
4.5. ДЕРК врши најављене и ненајављене прегледе 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.
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Власник лиценце ДЕРК-у пружа сваки вид помоћи затражен у току
прегледа.
4.6. Власник лиценце обавјештава ДЕРК о свакој повреди услова за кориштење
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 како је дефинисано
у овом поглављу, 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. Ревидовани
финансијски извјештај ће се доставити у року од 180 дана по истеку
фискалне године.
5.3. Власник лиценце доставља ДЕРК-у годишњи извјештај о личним
интересима чланова Управног одбора Компаније у било којој другој
институцији, било да су власници или носиоци одређене функције или имају
неки други лични интерес, без обзира да ли их ови интереси могу довести
или не у сукоб са интересима Компаније, у складу са чланом 34. Закона о
оснивању Компаније за пренос, до краја јануара за претходну годину.
5.4. Власник лиценце припрема и доставља ДЕРК-у мјесечни извјештај о раду
који између осталог садржи извјештај о реализацији плана одржавања,
извјештај о реализацији плана инвестиција и извјештај о ванредним
погонским догађајима, као и извјештај о погонској спремности објеката за
наредни мјесец.
5.5. Власник лиценце припрема и доставља ДЕРК-у годишњи извјештај о раду
до краја фебруара за претходну годину. У годишњем извјештају су сумирани
мјесечни извјештаји и дат осврт на рад преносне мреже у претходној години.

6.

Обнављање, измјена, суспензија или укидање лиценце
6.1. Власник лиценце је дужан поднијети захтјев за обнављање лиценце у складу
са роком дефинисаним у Правилнику о лиценцама.
6.2. Током периода важења лиценце, на захтјев власника лиценце или на основу
иницијативе ДЕРК-а, могуће је отворити процес редефинисања лиценце како
би се ускладили услови лиценце због значајнијих промјена у закону или
чињеничним околностима.
6.3. Суспензија или укидање лиценце се обавља у складу са чланом 30.
Правилника 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.
7.2. Власник лиценце има право да урачуна регулаторну накнаду у оквиру своје
тарифе коју одобрава ДЕРК.

8.

Санкције
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8.1. Уколико се власник лиценце не придржава услова из лиценце или закона,
примијениће се казнене одредбе предвиђене законом.
8.2. ДЕРК може да власнику лиценце достави административно обавјештење о
повреди и позвати га на административно поравнање поводом повреде
лиценце од стране 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 спорова покренутих од стране трећих лица везаних за провођење
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. Ако је незадовољан одлуком ДЕРК-а, власник лиценце може поднијети
тужбу на одлуку ДЕРК-а Суду Босне и Херцеговине.
9.3. У случају подношења тужбе суду, одлуке ДЕРК-а остају на снази до
окончања поступка.

10.

Одредбе о обавјештавању
10.1. Адреса власника лиценце која се користи у сврху достављања обавјештења
је: “Електропренос Босне и Херцеговине” а.д. Бања Лука, ул. Марије Бурсаћ
број 7а, Бања Лука.
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.

11.

Прелазне и завршне одредбе
11.1. Издавањем ове лиценце престаје да важи лиценца број: 05-28-323-16/06.

12.

Прилози
12.1. Саставни дио лиценце су:
- Прилог 1 – Табеларни приказ објеката власника лиценце у функцији
обављања лиценциране дјелатности (далеководи, трафостанице и
расклопна постројења),
- Прилог 2 – Табеларни приказ објеката који нису у власништву власника
лиценце, а који су неопходни за обављање лиценциране дјелатности, и
- Прилог 3 – Табеларни приказ далековода који нису у власништву
власника лиценце и нису у функцији преноса електричне енергије у
Босни и Херцеговини.
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