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УСЛОВИ ДОЗВОЛЕ  
 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
1.1. Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

издаје Дозволу за снабдијевање електричном енергијом – дозволу II реда 
подносицу захтјева Axpo BH д.о.о. из Сарајева (у даљем тексту: ималац 
дозволе) у складу са Правилником за издавање дозвола („Службене новине 
Федерације БиХ“, број 43/14), на основу захтјева за обнову дозволе за рад-
лиценце за дјелатност снабдијевања електричном енергијом другог реда број 
06-03-433/13/14 поднесеног 16.05.2014. године. 

 

1.2. Сједиште имаоца дозволе: фра Анђела Звиздовића бр 1., 71000 Сарајево 
Телефон: 033 295 788, Факс: 033 295 789. 

 

1.3. Лице овлаштено за заступање је директор. 
Телефон број: 033 295 788, Факс: 033 295 789. 

 

1.4. Електронска адреса: boris.jurkovic@axpo.com 
 

1.5. Axpo BH д.о.о. је добио 19.11.2012. ФЕРК-ову Дозволу за рад – лиценцу за 
обављање електропривредне дјелатности снабдијевања електричном енергијом 
другог реда број 06-03-986/54/12 која је важила до 18.11.2014. године.  
 

1.6. Ова дозвола ступила је на снагу даном доношења и важи пет година тј. до  
18.11.2019. године.   

                   
 
2. ДЕФИНИЦИЈЕ 
 

Ријечи и изрази у овој дозволи имају значење које им је дато Законом о 
електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, број 66/13) и Законом о кориштењу обновљивих извора 
енергије и ефикасне когенерације („Службене новине Федерације БиХ“, број 
70/13 и 5/14), као и правилима и прописима ФЕРК-а. 

 
 

3. ОБАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦИРАНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

3.1.  Ималац дозволе је овлаштен обављати снабдијевање квалификованих купаца и         
        трговину електричном енергијом на унутрашњем тржишту. 
3.2.  Ималац дозволе је обавезан почети са обављањем лиценциране дјелатности од 

првог дана периода важења ове дозволе.   
3.3.  Ималац дозволе има право обављати лиценцирану дјелатности на подручју 

Босне и   
 Херцеговине. 
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3.4.  Уколико ималац дозволе намјерава увозити или извозити електричну енергију, 
обавезан   
 је добити дозволу за међународну трговину коју издаје ДЕРК. 

3.5.  Ималац дозволе има право на информације о потрошњи електричне енергије 
својих купаца. 

 
 

4. ОБАВЕЗЕ ИМАОЦА ДОЗВОЛЕ  
 
 

4.1. Закони, прописи, технички стандарди и одобрене тарифе 
 

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.  

4.1.2. Ималац дозволе је обвезан придржавати се закона, подзаконских аката 
Федерације, Босне и Херцеговине, те одговарајућих прописа из Републике 
Српске, Брчко Дистрикта и Босне и Херцеговине, уколико снабдијева 
квалификоване купце на територији Републике Српске и Брчко Дистрикта.  

4.1.3. Ималац дозволе обавезан је поштовати важеће мрежне тарифе  
    које су примјењиве за његове трансакције. 

 
4.2. Приступ мрежи 
 

4.2.1. Ималац дозволе обавезан је уредити односе у вези са кориштењем 
дистрибутивне, односно преносне мреже, у циљу осигурања права 
кориштења њихових капацитета, а у складу са прописима који регулишу ову 
област. 

4.2.2. Ималац дозволе је обвезан закључити уговор са Оператором дистрибутивног 
система (у даљем тексту: ОДС) у складу са Општим условима за испоруку 
електричне енергије.  

 
4.3. Уредност снабдијевања 
 

Ималац дозволе је обавезан у складу са закљученим уговорима осигурати 
својим купцима континуирано и сигурно снабдијевање електричном 
енергијом, а у складу са важећим законским и подзаконским актима. 

 
4.4. Пружање информација за ДЕРК, ФЕРК, НОСБиХ и РЕРС 

 

4.4.1. Ималац дозволе је обвезан редовно достављати информације у вези са 
обављањем лиценциране дјелатности ФЕРК-у, ДЕРК-у, РЕРС-у ОДС-у и 
НОСБиХ-у.  

4.4.2. Ималац дозволе обавезан је, на захтјев ОДС-а и НОСБиХ-а доставити све 
тражене  информације у свези са куповином и продајом електричне енергије.  
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4.4.3. Ималац дозволе обавезан је поштовати дозволу за међународну трговину, 
уколико је  издата од ДЕРК-а, трајно испуњавати задате услове и извјештавати 
ФЕРК о свим промјенама наведене дозволе.  

 
 

4.5. Квалитет електричне енергије 
 

4.5.1. Ималац дозволе приликом уговарања набавке електричне енергије мора 
уговарати електричну енергију која одговара захтјевима квалитета дефинисаних 
важећим стандардима.  

4.5.2. Ималац дозволе је обавезан трајно радити на осигурању комерцијалног 
квалитета услуге својим купцима у складу са специфичним правилима, те 
општеприхваћеном домаћом и међународном праксом. 

   
4.6. Куповина и продаја електричне енергије 

 

4.6.1. Ималац дозволе може унутар Босне и Херцеговине куповати електричну 
енергију  од субјеката који посједују одговарајућу дозволу за обављање  
    електропривредне дјелатности.  

4.6.2. Ималац дозволе може продавати електричну енергију само субјектима који  
    посједују одговарајућу дозволу за обављање електропривредне дјелатности и 
    купцима који су стекли статус квалификованог купца. 

 
4.7. Снабдијевање електричном енергијом из обновљивих извора енергије  

 

Ималац дозволе има обавезу обезбиједити минимални прописани удио 
електричне енергије произведене из ОИЕ у електричној енергији којом 
снабдијева своје крајње купце. 

 
4.8. Мјерење 
 

Ималац дозволе је обавезан одговарајућим уговорима са ОДС-ом и уговорима 
са Електропреносом а.д. Бања Лука и НОСБиХ-ом осигурати тачност података 
о свеукупно купљеној, односно продатој електричној енергији потребних за 
обрачун и фактурисање. 

 

4.9. Обрачун и фактурисање 
 

Ималац дозволе обрачун и фактурисање електричне енергије врши у складу са 
Општим условима за испоруку електричне енергије.  

 

4.10. Обавеза успостављања канцеларија 
 

Ималац дозволе је обавезан осигурати канцеларије, бити технички опремљен за 
обављање лиценциране дјелатности, као и имати одговарајуће радно вријеме 
канцеларија за односе са купцима електричне енергије, при чему води рачуна 
да је један дан у седмици радно вријеме канцеларије до 20:00.сати.  
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4.11. Тржишна правила 
 

4.11.1. Ималац дозволе обавезан је поштовати и примјењивати правила за тржиште 
електричне енергије, укључујући и правила о промјени снабдјевача.  

4.11.2. Ималац дозволе је обавезан уредити своје односе са другим учесницима на 
тржишту  електричне енергије у складу са прописаним правилима за тржиште 
електричне енергије. 

4.11.3. Ималац дозволе је обавезан поштовати важеће законске прописе из области 
трговине, укључујући забрану недопуштеног трговања, односно подузимање 
било којих радњи којима се ради тржишног надметања поврјеђују трговачки 
обичаји и пракса, на начин како је то прописано важећим законима.  

4.11.4. Ималац дозволе је обавезан односити се према купцима на фер и 
недискриминирајући начин. 

4.11.5. Имаоцу дозволе није допуштено проводити било какве противконкурентске  
    активности, злоупотребљавати тржишну моћ или вршити манипулацију 
тржиштем електричне енергије, у складу са важећим Законом о конкуренцији у 
БиХ. Активности имаоца дозволе требају бити засноване на фер конкуренцији и 
стварању потпуно оперативног тржишта електричне енергије. 

4.11.6. Ималац дозволе обавезан је поштовати и законске прописе из области 
снабдијевања електричном енергијом, пратити прописе и норме, као и 
комерцијална и друга правила  која се односе на снабдијевање електричном 
енергијом и ускладити пословање саевентуалним промјенама истих. 

4.11.7. Ималац дозволе је обавезан придржавати се важећих прописа којим се уређују  
    односи на балансном тржишту електричне енергије. 

 
4.12. Информисање купаца о цијени електричне енергије 

 

4.12.1. Ималац дозволе обавезан је израдити, објавити и поштовати цјеновник својих 
услуга крајњим купцима. 

4.12.2. Ималац дозволе је обавезан на својим интернетским страницама осигурати  
једноставан приступ информацијама о понуђеним цијенама/тарифама 
електричне енергије укључујући и могућност једноставног израчуна трошка 
електричне енергије, као и цјеновник осталих услуга и каталог за крајње 
купце електричне енергије који  садржи детаљне информације у вези са 
правима и обавезама крајњих купаца.  

4.12.3. Ималац дозволе је обавезан, и на захтјев купца, путем телефона и/или 
писаним путем осигурати детаљне информације везане за понуђене 
цијене/тарифе електричне енергије. 

4.12.4. Ималац дозволе је обавезан директно информисати купца са којим има 
закључен  уговор о снабдијевању, о промјени цијене/тарифе електричне 
енергије и других услова продаје у року који не може бити краћи од 30 дана 
прије почетка примјене измијењених (нових) цијена или услова продаје. 

4.12.5. Ималац дозволе је обавезан информисати своје купце о начину промјене  
   снабдјевача у складу с правилима о промјени снабдјевача. 
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4.13. Размјена информација са ОДС-ом, снабдјевачима и другим субјектима 
 

4.13.1. Ималац дозволе је обавезан на одговарајући и недискриминирајући начин 
вршити размјену информација са ОДС-ом и снабдјевачима о подацима својих 
купаца у  складу сa Општим условима. 

4.13.2. Ималац дозволе је обавезан обезбиједити ОДС-у информације о 
комерцијалним подацима својих крајњих купца у складу са Општим условима.  

 
4.14. Извјештавање 

 

4.14.1. Ималац дозволе обавезан је ФЕРК-у доставити извјештаје у складу са 
Правилником о извјештавању ФЕРК-а за имаоце лиценце за снабдијевање 
електричном енергијом другог реда и независне произвођаче.  

4.14.2. Извјештаје који се односе на испоруку електричне енергије преко преносног и  
    дистрибутивног система, које ималац дозволе доставља ФЕРК-у, је обавезан   
    усагластити са извјештајима НОСБиХ-а и ОДС-а.  

 
4.15. Информационо-комуникационе технологије  

 

Ималац дозволе је обавезан посједовати, одржавати и стално развијати 
информационо-комуникационе технологије (софтвер, хардвер и 
комуникације) које се користе за  обављање лиценциране дјелатности на 
тржишту електричне енергије. 

 
4.16. Базе података 

        
Ималац дозволе је обавезан успоставити и водити базе података неопходне за  
обављање лиценциране дјеланости.  

 
 

5. РАЗДВАЈАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  
 

5.1.  Ималац дозволе је обавезан лиценцирану дјелатност обављати функционално 
раздвојено  од осталих дјелатности.  

5.2.  Ималац дозволе обавезан је водити пословне књиге и рачуноводство за 
лиценцирану дјелатност, одвојено од других електропривредних и 
неелектропривредних дјелатности које обавља и сачинити одвојене 
финансијске извјештаје. 

5.3.  Ималац дозволе, уколико обавља више дјелатности, обавезан је  осигурати 
одвојено  пословно управљање различитим дјелатностима, којима се осигурава 
раздвојено и независно остваривање међусобних комерцијалних интереса.  
 

 
6. ФИНАНСИЈСКИ ИНТЕГРИТЕТ И СТАБИЛНОСТ ИМАОЦА ДОЗВОЛЕ  

 

6.1. Ималац дозволе обавезан је обезбиједити довољна финансијска средства или 
банковне гаранције, као потврду своје солвентности и ликвидности, у оном  
односу који осигурава непрекидно обављање лиценциране дјелатности.  
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6.2. Ималац дозволе је обавезан обезбиједити банковне гаранције према ОДС-
узасноване на количини енергије која се дистрибуише и броју крајњих купаца  
у складу са Општим условима за електричне енергије. 
 
 

7.   КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ОСОБЉА ИМАОЦА ДОЗВОЛЕ  
 

         Ималац дозволе обавезан је запошљавати стручно оспособљен кадар неопходан 
за    неcметано, сигурно и квалитетно обављање лиценциране дјелатности. 

 
 

8. НАПУШТАЊЕ ИЛИ ИЗМЈЕНА ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

8.1. Ималац дозволе обавезан је обављати дјелатности наведене у дозволи. Уколико 
током обављања дјелатности наступе околности због којих ималац дозволе 
оправдано не може обављати дјелатности наведене у дозволи, обавезан је о 
томе, без одлагања, обавијестити ФЕРК. 

8.2. Ималац дозволе не може без претходног одобрења ФЕРК-а напустити или 
измијенити лиценцирану дјелатност. 

 

 
9. НАДГЛЕДАЊЕ 

 

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

9.2. У циљу надгледања испуњења услова из ове дозволе, ималац дозволе је 
обавезан достављати податке у складу са тачком 4.14. и друге документе, 
податке и информације на захтјев ФЕРК-а, које су ФЕРК-у потребне у сврху 
примјене Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине, 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 дана када је повреда наступила. 

9.4. Овлаштени запосленици ФЕРК-а имају право обављати редовно и ванредно 
надгледање у просторијама имаоца дозволе и имају право приступа објектима, 
опреми и документима, да би се извршио увид у обављање лиценциране 
дјелатности у складу са условима издате дозволе.  

9.5. Ималац дозволе је обавезан сарађивати с ФЕРК-ом током припреме и приликом 
обављања надгледања. 

 

 
10. ИЗМЈЕНА, ДОПУНА, ПРЕНОС, ОБНОВА И ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ 

 

10.1. Ималац дозволе обавезан је, најкасније 180 дана прије истека периода важења 
ове дозволе поднијети захтјев за издавање/обнову дозволе за лиценцирану 
дјелатност. 

10.2. Током периода важења дозволе, а на захтјев имаоца дозволе или на 
иницијативу  
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   ФЕРК-а могуће је покренути поступак измјене и допуне, преноса или 
одузимања дозволе у складу са одредбама Правилника за издавање дозвола 
ФЕРК-а. 

 
11. САНКЦИЈЕ  
 

  Уколико ФЕРК закључи да ималац дозволе није испоштовао или крши услове      
             дозволе, подузима сљедеће активности: 

a) опомиње имаоца дозволе о евидентираним неправилностима и 
одређује рокове за отклањање недостатака, 

b) покреће поступак издавања прекршајног налога у складу са казненим 
одредбама закона,  

c) покреће поступак одузимања дозволе. 
 
12. РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА  

 

12.1.  Ималац дозволе обавезан је редовно извјештавати ФЕРК о споровима који се 
воде пред надлежним судовима, а  у вези са лиценцираном дјелатношћу. 

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

 
13. УГОВОРИ  
 

13.1.    Ималац дозволе је обавезан закључити  уговоре са електроенергетским 
субјектима у складу са одредбама Општих услова за испоруку електричне 
енергије, Мрежних правила дистрибуције, Мрежног кодекса и правила за 
тржиште електричне енергије.   

13.2.    Ималац дозволе је, на захтјев ФЕРК-а, обавезан доставити информације о  
закљученим уговорима, као и о свим измјенама или продужењима уговора. 
Ималац дозволе има обавезу доставити, на захтјев ФЕРК-а, копије свих 
закључених уговора. 

13.3.    Ималац дозволе је обавезан водити евиденцију ванредних догађаја, који су 
утицали на неиспуњавање или неблаговремено испуњавање уговорних 
обавеза и о томе обавјештавати ФЕРК. 

 
14. КОМУНИКАЦИЈА 
 

14.1.    Службена комуникација између имаоца дозволе и ФЕРК-а обавља се у 
писаној или електронској форми, односно путем факса уз одговарајућу 
примјену одредби Правилника за издавање дозвола и других правила и 
прописа ФЕРК-а. 

14.2.    Ималац дозволе је обавезан обавјештавати ФЕРК о свим важнијим 
измјенама у правном оквиру, судским одлукама, дешавањима који имају 
утицаја на лиценцирану дјелатност. 
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15. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 
 

15.1.    Ималац дозволе је обавезан благовремено поднијети захтјев за заштиту 
повјерљиве информације, за информацију коју сматра повјерљивом, у 
складу са Правилником о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова 
и  жалби и Правилником о заштити повјерљивих информација. 

15.2.    Ималац дозволе је обавезан обезбиједити тајност података који су означени 
као повјерљиви од субјекта који их је доставио, као и других података, чија 
је обвеза чувања утврђена посебним прописима, а до којих ималац дозволе 
дође приликом обављања лиценциране дјелатности. 

 
16. РЕГУЛАТОРНА НАКНАДА  
 

16.1.    Ималац дозволе обавезан је плаћати регулаторну накнаду за обављање 
лиценциране 
дјелатности у износу који утврди ФЕРК посебном одлуком. 

16.2.    Регулаторна накнада се плаћа тромјесечно. 


