
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени
текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта
БиХ, на 6. редовној сједници одржаној 27. фебруара 2013. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ

Члан 1

У Закону о електричној енергији („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви
36/04, 28/07 и 61/10) кроз цијели текст Закона ријеч: „Регулатор“ у различитим
падежима замјењујe се ријечју “ДЕРК“ у одговарајућим падежима, а ријечи: „Општим
условима за испоруку електричне енергије“ у различитим падежима замјењују се
ријечима: „Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом Брчко
дистрикта БиХ“ у одговарајућим падежима.

Члан 2
У члану 1 ставу 1 иза ријечи: „производњу“ додаје се ријеч: „снабдијевање“, а ријеч:
„домаће“ брише се.

Члан 3
Члан 2 мијења се и гласи:

„Члан 2
Овај закон је у складу са Законом о преносу, регулатору и оператеру система
електричне енергије у Босни и Херцеговини, који прописује оснивање и рад Државне
регулаторне комисије за електричну енергију (у даљем тексту: ДЕРК), Независног
оператера система (у даљем тексту: НОС), Компаније за пренос електричне енергије и
функције и овлашћења сваког појединог од ових тијела.
Законом из става 1 овог члана прописана је надлежност ДЕРК-а за питање
производње, дистрибуције и снабдијевања купаца електричне енергије у Брчко
дистрикту Босне и Херцеговине.
У случају сукоба одредаба овог закона и закона из става 1 овог члана у вези с
преносом, погоном преносног система и међународном трговином, примјењиваће се
одредбе закона из става 1 овог члана.”

Члан 4

У члану 3 ставу 1 ријечи: „■ „ДЕРК“ означава Државну електроенергетску регулаторну
комисију дефинисану Законом о преносу, државном електроенергетском регулатору и
Независном оператеру система“ замјењују се ријечима: „■ „ДЕРК“ означава Државну
регулаторну комисију за електричну енергију дефинисану Законом о преносу,
регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини;“.
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Иза ријечи: „■ „НОС“ означава Независног оператера система дефинисаног Законом о
преносу, државном електроенергетском регулатору и независном оператеру система“
додају се нове тачке које гласе:
 „електрична енергија“ означава робу чија се производња, дистрибуција,

снабдијевање, промет и коришћење прописује овим законом и подзаконским
актима донесеним на основу овог закона;

 „Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом Брчко
дистрикта БиХ“ означавају правила о условима за испоруку електричне енергије
која утврђује ДЕРК;

 „Тарифни систем за продају електричне енергије“ је систем критеријума и
правила који садржи: тарифне елементе, начин њихове примјене у одређеним
дневним интервалима и сезонама за категорије потрошње и групе купаца и тарифне
ставове за обрачун цијене пренесене, дистрибуиране, односно утрошене
електричне енергије коју утврђује ДЕРК.“

Члан 5
У члану 10 став 2 брише се.

Члан 6
Члан 11 мијења се и гласи:

„Члан 11
Регулисање монополског понашања и обезбјеђења транспарентног и
недискриминирајућег положаја свих учесника на електроенергетском тржишту Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине обавља ДЕРК.“

Члан 7
Чланови: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и глава V с
члановима 31 и 32 Закона, бришу се.

Члан 8
У члану 33 ставу 1 ријечи: „приступа преносној мрежи под условима које одређује
Државна регулаторна комисија за електричну енергију, односно приступа
дистрибутивним мрежама под условима које утврђује Регулатор“ замјењују се
ријечима: „приступа преносној и дистрибутивним мрежама под условима које утврђује
ДЕРК."

Члан 9
У члану 35 иза става 1 додаје се нови став 2 који гласи:
„Подстицање на производњу електричне енергије из обновљивих извора, укључујући и
отпад, као и комбиновану производњу топлотне и електричне енергије прописује ДЕРК
а све у сврху постизања циљева производње електричне енергије из обновљивих
извора и енергетске ефикасности, дефинисаних електроенергетском политиком из
члана 5 овог закона.“

Члан 10
У члану 40 у ставу 2 иза ријечи: „Брчко дистрикта БиХ.“, додају се ријечи: „и просторно-
планским документима из области уређења простора.“, а иза става 2 додаје се нови
став 3 који гласи:
„Планове из става 1 овог члана одобрава ДЕРК у складу са својим надлежностима.“



Члан 11
Члан 47 мијења се и гласи:

„Члан 47

Сви купци у Брчко дистрикту БиХ су квалификовани купци и имају могућност слободног
избора снабдјевача електричном енергијом.
Изузетно од става 1 овог члана, купци из категорије потрошње домаћинстава право на
слободан избор снабдјевача електричном енергијом могу користити од 1. јануара 2015.
године.“

Члан 12
У члану 48 ставу 1 и ставу 2, ријеч: „испоручиоца“ у различитим падежима замјењује се
ријечју: „снабдјевача“ у одговарајућим падежима.

Члан 13
Члан 50 мијења се и гласи:

„Члан 50
У електроенергетском сектору издају се:

- дозвола (лиценца) за обављање дјелатности производње, дистрибуције,
снабдијевања и трговине електричном енергијом;

- електроенергетска сагласност;
- дозвола за изградњу електроенергетских објеката.“

Члан 14
У члану 51 ставу 1 иза ријечи: „дистрибуције“ додаје се ријеч: „снабдијевања“, а иза
везника „и“ брише се ријеч: „домаће“.

Члан 15
У члану 52 ставу 1 иза ријечи: „дистрибуције“ додаје се ријеч: „снабдијевање“.

Члан 16
У члану 55 ставу 1 иза ријечи: „продужење“ додаје се ријеч: „измјену,“.

Члан 17
Члан 56 мијења се и гласи:

„Члан 56

Сви правни субјекти у области производње, дистрибуције, снабдијевања и трговине
електричном енергијом у Брчко дистрикту БиХ, обавезно подносе захтјеве за издавање
одговарајуће дозволе (лиценце) ДЕРК-у.“

Члан 18
У члану 57 иза ријечи: „продужење“ додаје се ријеч: „измјене,“.



Члан 19
Члан 63 мијења се и гласи:

„Члан 63
Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом

издаје се на период до пет година, с тим да ДЕРК може одобрити продужење рока
важења дозволе.

Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом
квалификованих купаца може се издати предузећима која обављају дјелатност
производње електричне енергије и другим правним лицима, под условом да су ова
предузећа самостална у односу на предузећа за дистрибуцију електричне енергије.

За снабдијевање неквалификованих купаца на одређеном дистрибутивном подручју
издаје се посебна дозвола.

Услови за добијање дозволе из става 3 овог члана обухватају обавезу
снабдијевања купаца којима није дозвољено да слободно бирају свог снабдјевача, те
начин одређивања и надзирања примјене цијена за ове купце и стандарде квалитета
снабдијевања.

Издавањем дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом може се
утврдити право кориснику дозволе да тргује с купцима који имају право избора
снабдјевача (квалификованим купцима), као и с другим корисницима дозволе за
обављање електроенергетских дјелатности.

Уз захтјев за издавање дозволе за трговину и снабдијевање електричном
енергијом, подносилац прилаже одговарајуће доказе о испуњавању техничких,
административних и финансијских услова, у складу с правилима која доноси ДЕРК.

Трговина и снабдијевање електричном енергијом, изузев снабдијевања
неквалификованих купаца, врши се слободно у складу са условима из овог закона и
издатом дозволом.“

Члан 20
У члану 72 ријечи: „урбанистичке сагласности“ замјењују се ријечима: „локационих
услова“.

Члан 21
У члану 75 став 3 мијења се и гласи: „На рјешење из става 2 овог члана подносилац
захтјева може изјавити жалбу Апелационој комисији Брчко дистрикта БиХ, у складу са
Законом о управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.“

Члан 22
Члан 77 мијења се и гласи:

„Члан 77

Снабдијевање електричном енергијом врши се у складу са Законом о преносу,
регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини, овим
законом, Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом Брчко
дистрикта БиХ, Тарифним системом за продају електричне енергије и уговором који
могу закључити снабдјевач и крајњи купац.

Снабдијевање електричном енергијом подразумијева испоруку и/или продају
електричне енергије.“



Члан 23
Члан 78 мијења се и гласи:

„Члан 78
Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом Брчко дистрикта
БиХ уређују се:
 услови и начин прикључења објеката крајњих купаца или произвођача

електричне енергије на дистрибутивну мрежу, укључујући и издавање
електроенергетске сагласности;

 услови и начин приступа и коришћења дистрибутивне мреже;
 услови и начин прикључења градилишта и привремених објеката;
 квалитет снабдијевања електричном енергијом;
 начин на који се утрошена електрична енергија мјери, очитава, обрачунава и

наплаћује;
 обавезе крајњег купца/произвођача у погледу заштите мјерних уређаја који су на

његовом посједу од неовлашћеног приступа;
 захтјеви у погледу тачности мјерних уређаја;
 услови и начин под којима може бити обустављена и ограничена испорука

електричне енергије крајњем купцу;
 начин информисања крајњих купаца у случају обуставе и ограничења у испоруци

електричне енергије;
 услови и начин на који се обрачунавају и исплаћују штете узроковане

неоснованом обуставом испоруке електричне енергије, испоруком електричне
енергије смањеног квалитета или ограничењем испоруке електричне енергије;

 услови, начин, мјере и редослијед ограничења испоруке електричне енергије у
случају опште несташице електричне енергије;

 услови под којима се испорука електричне енергије не обуставља купцима;
 мјере које се предузимају у случају кварова у електроенергетском систему и

мјере заштите електроенергетског система од прекомјерне потрошње;
 начин утврђивања снаге и количине неовлашћено утрошене електричне

енергије, као и начин обрачуна и наплате тих количина електричне енергије и
 остали односи између дистрибутера, снабдјевача, крајњих купаца и произвођача

чији су објекти прикључени на дистрибутивну мрежу.“

Члан 24
У члану 79 ријечи: „Законом о тарифном систему“ замјењује се ријечима: „Тарифним
системом“.

Члан 25
Члан 80 мијења се и гласи:

„Члан 80
Уговор о снабдијевању електричном енергијом закључују снабдјевач и крајњи купац у
складу са Законом о облигационим односима, Општим условима за испоруку и
снабдијевање електричном енергијом Брчко дистрикта БиХ и Тарифним системом.“

Члан 26
Члан 81 брише се.



Члан 27
У члану 82 ставу 1 иза ријечи: „проширења мреже“ додаје се нова тачка која гласи:
„■ других околности утврђеним Општим условима за испоруку и снабдијевање
електричном енергијом Брчко дистрикта БиХ.“

Члан 28
У члану 83 ставу 1 алинеја 1) мијења се и гласи:
“

 ако крајњи купац омета испоруку електричне енергије другом купцу или не
дозвољава прикључак новог купца на дистрибутивну мрежу преко свог
прикључка;“.

Члан 29
У члану 87 став 3 мијења се и гласи:
„Уколико крајњи купац и корисник дозволе за дистрибуцију, споразумно не утврде
насталу штету у складу сa Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном
енергијом Брчко дистрикта БиХ из ставова 1 и 2 овог члана, штету утврђује ДЕРК.“

Члан 30
У члану 99 ставу 1 иза тачке 3 додаје се нова тачка 4 која гласи:
„4. не испуњава или неблаговремено испуњава обавезе из дозволе и након писменог
упозорења ДЕРК-а (члан 64 овог закона).“

Члан 31

У члану 103 ставу 1 тачка 6 мијења се и гласи:
„6. ако крајњи купац омета испоруку електричне енергије другом купцу или не
дозвољава прикључак новог купца на дистрибутивну мрежу преко свог прикључка (члан
83 алинеја 1) овог закона)“.

Члан 32
Чланови 105 и 107 бришу се.

Члан 33
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику

Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-57/13
Брчко, 27. фебруара 2013. године
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