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УСЛОВИ ДОЗВОЛЕ 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

1.1. Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине -ФЕРК издаје Дозволу за обављање електропривредне 
дјелатности производње електричне енергије привредном друштву „ИВЕX” 
д.о.о. Усора (у даљем тексту: ималац дозволе) у складу са Правилником за 
издавање дозвола-лиценци („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/05), а 
на основу захтјева поднесеног 31.08.2012. године. 

 
1.2. Сједиште имаоца дозволе је: Жабљак бб, 74 230 Усора  

Телефон: 032 891 041, Факс: 032 891 081 
 

1.3. Лице овлаштено за заступање је директор.  
Телефон: 032 891 041, Факс: 032 891 081 
 

1.4.  Електронска адреса: info@ivexdoo.com 
  
1.5. Ова дозвола за рад-лиценца издаје се на период од пет година и важи до 

27.11.2017. године.   
 
 
2. ДЕФИНИЦИЈЕ 

Ријечи и изрази у овој дозволи имају значење које им је дато Законом о 
електричној енергији („Службене новине Федерације БиХ“ број 41/02, 24/05, 
38/05 и 83/11), као и правилима и прописима ФЕРК-а.  

 
 
3. ОБАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦИРАНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  
 
3.1. Ималац дозволе овлаштен је обављати дјелатност производње електричне 

енергије у производном објекту, соларна фотонапонска електрана „ИВЕX“  
(на крову пословног објекта „ИВЕX“ д.о.о. Усора, насеље Жабљак, 
општина Усора) инсталисане снаге 30 kWp DC (25 kW AC) и предвиђене 
годишње производње 31,977 МWh чији су техничко-енергетски параметри 
дати у Прилогу 1 дозволе. 

3.2. Ималац дозволе овлаштен је уговарати продају произведене електричне 
енергије у складу са законом, подзаконским актима и ФЕРК-овим правилима и 
прописима. 

3.3. Ималац дозволе обавезан је обавијестити ФЕРК о планираним и оствареним 
активностима везаним за одржавање средстава за обављање лиценциране 
дјелатности.      

3.4. Ималац дозволе у производном објекту соларна фотонапонска електрана 
„ИВЕX“  са техничко-енергетским параметрима датим у Прилогу 1, 
производњу електричне енергије обавља као квалификовани произвођач. 
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4. ОБАВЕЗЕ ИМАОЦА ДОЗВОЛЕ 
 

4.1. Закони, прописи и технички стандарди    
  
4.1.1. Ималац дозволе обавезан је придржавати се свих важећих закона, 

подзаконских аката, техничких прописа, правилника и стандарда, те правила и 
прописа ФЕРК-а и ДЕРК-а, као и услова ове дозволе, директива ЕУ и 
међународних уговора, које је прихватила БиХ. 

4.1.2. Ималац дозволе обавезан је заједно са надлежном електродистрибуцијом, 
односно Оператором дистрибутивног система разрадити погонско упутство за 
своју електрану.  

 
4.2. Уговори о купопродаји електричне енергије 
 
 Ималац дозволе обавезан је потписати уговоре о продаји и куповини 

електричне енергије, којим се уређују међусобни односи у складу са Општим 
условима за испоруку електричне енергије.  

           
4.3. Квалитет и континуитет производње електричне енергије 

 
4.3.1. Ималац дозволе обавезан је производити електричну енергију која одговара 

захтјевима  квалитета по техничким прописима и Општим условима за 
испоруку електричне енергије. 

4.3.2. Ималац дозволе обавезан је обављати лиценцирану дјелатност у складу са   
општеприхваћеном домаћом и међународном праксом у погледу сигурности 
рада и  квалитета производње електричне енергије.  

4.3.3. Ималац дозволе обавезан је у континуитету и квантитету обављати 
лиценцирану дјелатност, а у складу са уговорима о продаји електричне 
енергије.  

 
4.4. Сарадња са јавним електропривредним предузећем 

 
4.4.1. Ималац дозволе обавезан је придржавати се услова из издате 

електроенергетске сагласности и закључених уговора, укључујући и режим 
рада везан уз обавезу производње реактивне енергије.  

4.4.2. Ималац дозволе обавезан је сарађивати са надлежним јавним 
електропривредним предузећем које врши дистрибуцију на подручју на којем 
се налази електрана, у смислу поштивања свих налога за искључење електране 
које му даје Оператор дистрибутивног система.   

4.4.3. Укључења и искључења производног објекта ималац дозволе је обавезан 
вршити у складу са погонским упутством из тачке 4.1.2. и у складу са 
Мрежним правилима дистрибуције. 

4.4.4. Ималац дозволе обавезан је правити план производње електричне енергије по 
мјесецима за сљедећу годину и исти доставити надлежном Оператору 
дистрибуције система до 30.09. текуће године.  
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4.5. Мјерни уређаји 
 
4.5.1. Ималац дозволе обавезан је посједовати мјерне уређаје на мјестима 

примопредаје електричне енергије типа и класе дефинисаним условима из 
електроенергетске сагласности, а у складу са Мрежним правилима 
дистрибуције.    

4.5.2. Ималац дозволе обавезан је доставити ФЕРК-у преглед мјерних мјеста, као и 
све евентуалне измјене мјерних слогова одмах након њиховог настајања. 

 
4.6. Систем унапрјеђења квалитета 

 

Ималац дозволе има сталну обавезу успоставити систем обезбјеђења 
квалитета да би унаприједио квалитет управљања са крајњим циљем стицања 
услова за цертифицирање од независног органа за издавање цертификата. 

 
4.7. Рјешења надлежних инспекција 

 

  Ималац дозволе обавезан је извјештавати ФЕРК о предузетим активностима у 
вези са   
  записницима и рјешењима надлежних инспекцијских органа. 

 
4.8. Базе података 

 

4.8.1. Ималац дозволе обавезан је успоставити базе података са евиденцијама о раду 
свог производног објекта, затим са подацима о испадима и кваровима, те 
узроцима и трајању кварова. 

4.8.2. Базе података поред осталог требају садржавати податке о произведеној и 
преузетој активној и реактивној електричној енергији, као и евентуалним 
инцидентним ситуацијама које су могле угрозити животе и здравље људи или 
проузроковати већа материјална разарања. 
 

4.9. Безбједност и поузданост постројења 
 

4.9.1. Ималац дозволе обавезан је, у складу са прописима који регулишу ову област, 
као и према упутствима испоручиоца опреме, континуисано обављати 
испитивања, мјерења и детаљне процјене статуса безбједности и поузданости 
свог производног објекта, и о резултатима интерпретације мјерења 
обавјештавати ФЕРК. 

4.9.2. Ималац дозволе обавезан је обезбиједити безбједан рад производног објекта и 
постројења по здравље и живот људи у смислу заштите од опасних напона 
додира и корака, заштите од пожара, те заштите од буке. 

4.9.3. Ималац дозволе обавезан је обезбиједити да заштита опреме омогући 
селективан рад у циљу смањења времена трајања квара и смањења напрезања 
опреме и инсталације током квара. 

 
4.10. Регулисање права власништва или правне основе за експлоатацију  

  
Ималац дозволе обавезан је информисати ФЕРК о евентуалним промјенама 
везаним за права власништва или правне основе за експлоатацију производног 
објекта на којем се обавља дјелатност производње електричне енергије.  
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4.11. Тржишна правила 
 

4.11.1. Ималац дозволе обавезује се поштивати и примјењивати тржишна правила. 
4.11.2. Ималац дозволе уређује своје односе са осталим учесницима на тржишту 

електричне енергије у складу са прописаним тржишним правилима.    
 

4.12. Заштита околине 
 

Ималац дозволе обавезан је посебну пажњу посветити заштити околине, 
поштивајући одредбе предметних закона и подзаконских аката везаних за 
заштиту околине.  

 
 

4.13.  Изградња и реконструкција 
 

Изградњу новог производног објекта или реконструкцију постојећег, ималац 
дозволе не смије подузети без претходне дозволе за изградњу коју издаје 
ФЕРК. 

 
4.14. Уклањање и затварање производног објеката 

 
Уколико ова дозвола није обновљена или пренесена или се производни 
објекат или структура користе у друге сврхе ималац дозволе мора, у правилу, 
демонтирати и уклонити све новоизграђене објекте вратити у првобитно 
стање, у складу са одредбама Закона о електричној енергији. 

 
4.15. Финансијски и технички подаци 

 
4.15.1. Ималац дозволе обавезан је достављати ФЕРК-у финансијске и техничке 

податке дефинисане правилима и прописима ФЕРК-а.             
4.15.2. Ималац дозволе обавезан је доставити извјештаје са техничко-енергетским и 

финансијским подацима у складу са Правилником о извјештавању за имаоце 
лиценце за дјелатност снабдијевања електричном енергијом ИИ реда и 
независне произвођаче. 

 
5. РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Ималац дозволе је обавезан водити пословне књиге и радити финансијске 
извјештаје за електропривредну дјелатност производње одвојено од осталих 
дјелатности, за чије је обављање регистрован по Закону о привредним 
друштвима, као и према одредбама Закона о електричној енергији ФБиХ и 
прописима о међународним рачуноводственим стандардима и међународним 
стандардима финансијског извјештавања.  

 
6. ФИНАНСИЈСКИ ИНТЕГРИТЕТ И СТАБИЛНОСТ ИМАОЦА ДОЗВОЛЕ 
 

Ималац дозволе обавезан је обезбиједити финансијска средства или 
финансијске гаранције, у довољној мјери да обезбиједи обављање дјелатности 
производње, одржавање, као и превентивно и текуће одржавање и обезбјеђење 
потребних резервних дијелова. 
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7. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИКА ИМАОЦА ДОЗВОЛЕ 
 

Ималац дозволе је обавезан запошљавати стручне запосленике према 
систематизацији, броју и квалификационој структури неопходној за несметано, 
безбједно и квалитетно пословање имаоца дозволе, те обезбиједити ефикасно 
надгледање, управљање и одржавање производног објекта.  

 
8.  НАПУШТАЊЕ ИЛИ ИЗМЈЕНА ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

8.1. Ималац дозволе обавезан је обављати дјелатност наведену у дозволи. Уколико 
у току обављања лиценциране дјелатности наступе околности због којих 
ималац дозволе оправдано не може обављати дјелатност производње, обавезан 
је о томе без одлагања обавијестити ФЕРК, надлежну дистрибуцију и 
Оператора дистрибутивног система. 

8.2. Ималац дозволе не може без претходног одобрења ФЕРК-а напустити или 
измијенити  дјелатност или лиценцирана средства производње за које је издата 
ова дозвола. 

 
9. НАДГЛЕДАЊЕ 
 

9.1. У оквиру својих надлежности ФЕРК врши надгледање испуњења услова из 
ове дозволе. 

9.2. У циљу испуњења услова из ове дозволе ималац дозволе је обавезан 
достављати податке у складу са тачком 4.15. и друге документе, податке и 
информације на захтјев ФЕРК-а, које су ФЕРК-у потребне у сврху примјене 
Закона о електричној енергији у ФБиХ, да би ФЕРК-у омогућио извршавање 
његових надлежности у складу са законом и правилима и прописима ФЕРК-а. 

9.3. Ималац дозволе је обавезан обавијестити ФЕРК о свакој повреди услова 
дозволе у року од 10 дана од сазнања да је дошло до повреда. 

9.4. Овлаштени запосленици ФЕРК-а имају право обављати редовно и ванредно 
надгледање у просторима имаоца дозволе да би извршили увид у обављање 
електропривредне дјелатности по обавезама датим у дозволи. 

9.5. Ималац дозволе је обавезан сарађивати са ФЕРК-ом у току припреме и 
приликом обављања надгледања. 

 

 
10. ИЗМЈЕНА И ДОПУНА, ПРЕНОС, ОБНАВЉАЊЕ  И ОДУЗИМАЊЕ 

ДОЗВОЛЕ 
 

10.1. Ималац дозволе обавезан је, 180 дана прије истека ове дозволе, поднијети 
захтјев за обнављање дозволе за дјелатност производње.  

10.2. Током периода важења дозволе, на захтјев имаоца дозволе или на иницијативу   
ФЕРК-а могуће је отворити процес измјена, допуна, преноса или одузимања 
дозволе у складу са одредбама Правилника за издавање дозвола-лиценци 
ФЕРК-а.  

    
 

11. САНКЦИЈЕ 
 

Уколико ФЕРК закључи да ималац дозволе није испоштовао или крши услове 
дозволе, подузима сљедеће активности: 
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a) опомиње имаоца дозволе о евидентираним неправилностима, 
b) подноси прекршајни налог, 
c) покреће поступак одузимања дозволе. 
 

 
12. РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

12.1. Ималац дозволе обавезан је одмах обавијестити ФЕРК о евентуалним 
споровима који се воде пред надлежним судом, у вези са дјелатношћу 
производње електричне енергије. 

12.2. Ималац дозволе обавезан је сарађивати са ФЕРК-ом у рјешавању спорова које 
треће стране поведу пред ФЕРК-ом, а у вези са дјелатношћу имаоца дозволе. 

 
 
13. УГОВОРИ 

       
Ималац дозволе је, на захтјев ФЕРК-а, обавезан доставити информације о 
свим закљученим уговорима који се односе на дјелатност производње 
електричне енергије. 

 
14. КОМУНИКАЦИЈА 
 

14.1. Кореспонденција између имаоца дозволе и ФЕРК-а обавља се у писаној 
форми. 

14.2. Ималац дозволе обавезан је достављати документацију и информације ФЕРК-
у у оригиналу или у овјереној копији, не старијој од 60 дана. 

14.3. Документација и информације могу бити достављене и телефаксом или 
електронски, под условом да оригинал или овјерена копија буду достављени 
лично или поштом на адресу ФЕРК-а, а најкасније у року од осам дана од дана 
доставе телефаксом или електронски. 

14.4. Ималац дозволе је обавезан да обавјештава ФЕРК о свим значајнијим 
измјенама у правном оквиру, судским одлукама, дешавањима или уговорима 
који имају утицаја на дјелатност производње електричне енергије. 

14.5. Све информације које ималац дозволе доставља ФЕРК-у морају бити 
потписане и овјерене од овлаштеног лица, која својим потписом потврђује 
тачност и истинитост достављене информације. 

 
 
15. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 
 

15.1. За информацију за коју пред ФЕРК-ом тражи заштиту повјерљивости ималац 
дозволе је обавезан благовремено поднијети захтјев за заштиту повјерљиве 
информације, у супротном достављена информација ће се сматрати јавном. 

15.2. ФЕРК процјењује и доноси одлуку о повјерљивости података за које је 
тражена наведена заштита у складу са Правилником о јавним расправама и 
рјешавању захтјева, спорова и жалби и Правилником о заштити повјерљивих 
информација ФЕРК-а.   
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16. РЕГУЛАТОРНА НАКНАДА 
 

16.1. Ималац дозволе је обавезан плаћати регулаторну накнаду за обављање 
дјелатности  производње електричне енергије, у износу који утврди ФЕРК 
посебном одлуком.   

16.2. Регулаторна накнада се плаћа тромјесечно.  
 
 


