
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени
текст („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 2/10), 
Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 15. ванредној сједници
одржаној 29. децембра 2010. године, усваја

ЗАКОН О ДОПУНИ
ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ

Члан 1

У Закону о електричној енергији („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине“ бројеви 36/04 и 28/07) додаје се нови члан 107а, који гласи:

„Члан 107а

„(1) С циљем регулисања електроенергетског система у Брчко дистрикту у
очекивању потпуног усклађења законодавства у Босни и Херцеговини с правним
насљеђем ЕУ, Државна регулаторна комисија за електричну енергију Босне и
Херцеговине (ДЕРК) у складу са законима Босне и Херцеговине извршава
регулаторна овлашћења у Брчко дистрикту у односу на сва питања везана за
електричну енергију, укључујући:

a) надзор и регулисање односа између производње, дистрибуције и
снабдијевања с једне, и купаца електричне енергије, укључујући трговце
електричном енергијом, с друге стране;

b) прописивање методологије и критеријума за утврђивање цијена
снабдијевања неквалификованих купаца електричне енергије;

c) утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и
тарифних ставова за неквалификоване купце;

d) издавање и одузимање дозвола за производњу, дистрибуцију, снабдијевање
и трговину електричном енергијом;

e) издавање претходних дозвола за изградњу и дозвола за коришћење
електроенергетских објеката намијењених производњи, дистрибуцији,
односно снабдијевању електричном енергијом;

f) утврђивање општих услова за испоруку електричне енергије.
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„(2) Тарифе за услуге производње, дистрибуције и снабдијевања, сагласно
одредбама става 1 овог члана регулише и одобрава Државна регулаторна комисија
за електричну енергију.

„(3) У случају сукоба ове одредбе с преосталим одредбама овог закона или у
случају сукоба одредаба овог закона са законима Босне и Херцеговине, примјењује
се ова одредба, односно одредбе закона Босне и Херцеговине.“

Члан 2

Овај закон ступа на снагу даном усвајања и биће објављен у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.
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