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УСЛОВИ ДОЗВОЛЕ 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

1.1. Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК издаје 
почетну дозволу за рад подносиоцу захтјева Оператор за ОИЕиЕК (у даљем тексту: 
ималац дозволе) у складу са Правилником за издавање дозвола („Службене новине 
Федерације БиХ“, број 43/14), на основу Захтјева за издавање/обнову дозволе за рад 
Оператору за ОИЕиЕК број 06-03-584/23/14 поднесеног 17.07.2014. године. 
 

1.2. Сједиште имаоца дозволе: Ул. Адема Бућа бр. 34, 88000 Мостар 
Телефон: 036 281 030, Факс: 036 281 031 

 

1.3. Лице овлашћено за заступање је директор.  
Телефон: 036 281 030, Факс: 036 281 031 

 

1.4. Електронска адреса: operatorenergije.mo@bih.net.ba 
 

1.5. Почетна дозвола за рад Оператору за ОИЕиЕК важи 24 мјесеца тј. до 03.09.2016. 
године. 

 
 

2. ДЕФИНИЦИЈЕ 
 

Ријечи и изрази у овој почетној 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 овлашћен обављати лиценцирану дјелатност у складу са својим 
надлежностима прописаним Законом о кориштењу обновљивих извора енергије и 
ефикасне когенерације и другим законским и подзаконским прописима.  

3.2. Ималац дозволе је обавезан почети са обављањем лиценциране дјелатности од првог 
дана периода важења ове дозволе.   

3.3. Уколико током обављања дјелатности наступе околности због којих ималац дозволе 
неможе обављати лиценцирану дјелатност, обавезан је о томе, без одгађања 
обавијестити ФЕРК. 

 
 
 

4. ОБАВЕЗЕ ИМАОЦА ДОЗВОЛЕ  
 

4.1. Закони, прописи и технички стандарди 
 

Ималац дозволе обавезан је придржавати се свих важећих закона, подзаконских аката, 
техничких прописа, правилника и стандарда, уредби Владе Федерације БиХ, правила и 
прописа ФЕРК-а, ДЕРК-а и НОСБиХ-а, као и услова ове дозволе приликом обављања 
лиценциране дјелатности, а посебно приликом доношења интерних правила рада и 
пословања као и правилника о поступку подношења захтјева за издавање гаранције 
поријекла и правилника о методологији за расподјелу трошкова балансирања за 
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привилеговане и квалификоване произвођаче, као и удјелу који се плаћа средствима из 
накнада прикупљених за подстицање. 
 
 

4.2. Функционалност Оператора за ОИЕиЕК 
 

4.2.1. Ималац дозволе обавезан је радити на транспарентан начин те запошљавати 
стручно оспособљен кадар у складу са систематизацијом и организацијом 
неопходној за обављање лиценциране дјелатности у складу са законом 
прописаним надлежностима. 

4.2.2. Ималац дозволе обавезан је посједовати, одржавати и стално развијати 
информационо-комуникационе технологије (софтвер, хардвер и комуникације) 
који се користе за обављање лиценциране дјелатности. 

4.2.3. Ималац дозволе обавезан је успоставити и водити базе података везане за 
обављање лиценциране дјелатности.   

4.2.4. Ималац дозволе обавезан је извјештавати ФЕРК о промјенама везаним за правни 
основ за кориштење простора потребног за обављање лиценциране дјелатности.  

 
4.3. Тржишна правила   

 

4.3.1. Ималац дозволе обавезан је да поштује и примјењује важећа правила тржишта 
електричне енергије.  

4.3.2. Ималац дозволе обавезан је регулисати своје односе са учесницима на тржишту 
електричне енергије у складу са правилима тржишта. 

 
4.4. Обрачун и исплата финансијских средстава  

 

Ималац дозволе обавезан је осигурати транспарентне и исправне рачуноводствене 
методе за осигурање одговарајућег увида у средства које наплаћује и исплаћује 
приликом обављања својих законом прописаних надлежности. 

 

4.5. Извјештавање 
 

Ималац дозволе обавезан је достављати полугодишње и годишње извјештаје о 
пословању, као и остале информације и податке у складу са ФЕРК-овим правилима и 
прописима о извјештавању. 

 
 

5. ФИНАНСИЈСКИ ИНТЕГРИТЕТ И СТАБИЛНОСТ ИМАОЦА ДОЗВОЛЕ  
 

5.1. Ималац дозволе обавезан је трајно водити рачуна о финансијском интегритету и 
стабилности за обављање законом прописаних надлежности. 

5.2. Ималац дозволе је обавезан водити пословне књиге и радити финансијске извјештаје 
за лиценцирану дјелатност у складу са прописима о рачуноводству. 

 
 

6. НАДГЛЕДАЊЕ ИМАОЦА ДОЗВОЛЕ   
 

6.1. У оквиру својих надлежности ФЕРК врши надгледање испуњавања услова из ове 
дозволе за рад. 
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6.2. У циљу надгледања испуњавања услова из ове дозволе за рад, ималац дозволе је 
обавезан достављати податке у складу са тачком 4.5. и друге документе, податке и 
информације на захтјев ФЕРК-а, које су ФЕРК-у потребне у циљу извршавања 
његових надлежности у складу са законским, подзаконским актима, правилима и 
прописима ФЕРК-а. 

6.3. Ималац дозволе је обавезан обавијестити ФЕРК о свакој повреди услова дозволе у 
року од 10 дана од дана када је повреда наступила. 

6.4. Овлашћени запосленици ФЕРК-а имају право обављати редовно и ванредно 
надгледање у просторијама имаоца дозволе да би се извршио увид у обављање 
лиценциране дјелатности у складу са условима издате дозволе.  

6.5. Ималац дозволе је обавезан сарађивати са ФЕРК-ом током припреме и приликом 
обављања надгледања. 

 
 

7. СТАНДАРДНА ДОЗВОЛА ЗА РАД    
 

Ималац дозволе је обавезан најкасније 180 дана прије истека периода важења ове 
дозволе поднијети захтјев за издавање/обнову дозволе за рад Оператору за ОИЕиЕК да 
би му се издала стандардна дозвола за рад.  

 
 

8. САНКЦИЈЕ   
 

Уколико ФЕРК закључи да ималац дозволе није испоштовао или крши услове дозволе 
за рад, предузима сљедеће активности: 

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

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

c) покреће поступак одузимања дозволе за рад. 
 
 

9. РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА  
 

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

 
 

10. КОМУНИКАЦИЈЕ  
 

10.1. Ималац дозволе је обавезан да обавјештава ФЕРК о свим значајним измјенама у 
правном оквиру, судским одлукама и дешавањима који имају утицаја на 
лиценцирану дјелатност. 

10.2. 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. 

 
 

11. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 
 

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

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

 
 

12.        РЕГУЛАТОРНА НАКНАДА  
 

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

12.2. Регулаторна накнада се плаћа тромјесечно. 


