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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

Број: 01-26-7-026-6/19 

Сарајево, 23.04.2020. године 

 

 

 

На основу члана 25. став (1) тачка ф) Закона о конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 

48/05, 76/07 и 80/09), а по Захтјеву Државне регулаторне комисије за електричну енергију 

(ДЕРК), ул. Ђорђа Михајловића 4/II, 75 000 Тузла, Федерација Босне и Херцеговне, Босна 

и Херцеговина запримљеног од стране Конкуренцијског савјета БиХ дана 13.03.2020. 

године под бројем: 01-26-7-026-4/19, Конкуренцијски савјет БиХ, на 68. (шесдесетосмој) 

сједници одржаној дана 23.04.2020. године, је донио  

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

Државна регулаторна комисија за електричну енергију, ул. Ђорђа Михајловића 4/II, 75 000 

Тузла, Федерација Босне и Херцеговне, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: ДЕРК или 

Подносилац захтјева) поднијела је Конкуренцијском савјету БиХ Захтјев за давање 

мишљења број: 04-02-2-118-2/20 дана 11. марта 2020. године, а који је запримљен под 

бројем: 01-26-7-026-4/19 дана 13.03.2020. године (у даљем тексту: Захтјев).   

 

Захтјев се односио на давање Мишљења на Нацрт Правилника о цјеловитости и 

транспарентности велепродајног тржишта електричне енергије (у даљем тексту: Нацрт 

Правилника или Нацрт Правилника о цјеловитости и транспарентности велепродајног 

тржишта електричне енергије).  

 

Конкуренцијски савјет БиХ је накнадно дана 16.04.2020. године под бројем: 01-26-7-026-

5/19 запримио додатни поднесак ДЕРК-а (поднесак број: 04-02-2-118-5/20 од 16.04.2020. 

године) којим је истакнуто да је, сходно Одлуци Министарског савјета Енергетске 

заједнице број: Д/2018/10/МЦ-ЕнЦ од 29. новембра 2018. године, крајњи рок за почетак 

примјене прилагођене Уредбе (ЕУ) број 1227/2011 Европског парламента и Савјета од 25. 

октобра 2011. године о цјеловитости и транспарентности велепродајног тржишта енергије, 

29. мај 2020. године. ДЕРК до тада има обавезу одржати општу јавну расправу о 

утврђеном Нацрту правилника, окончати транспозицију одредаба прилагођене Уредбе 

усвајањем овог проведбеног акта те исти објавити у службеним гласницима како би по 

његовом ступању на снагу успоставио регистар учесника на велепродајном тржишту 

електричне енергије и започео имплементацију других обавеза нормираних овим актом.  

 

ДЕРК даље у свом поднеску истиче да, без обзира што тренутна епидемиолошка ситуација 

онемогућава одржавање опште јавне расправе и чини неизвјесним финализирање ових 

активности до утврђеног рока, они имају намјеру прикупити и процијенити коментаре 

релевантних институција и прије њеног одржавања, како би убрзали поступак обраде 

других коментара који им евентуално пристигну током опште јавне расправе.  



3 

 

 

У прилогу поднеска број: 04-02-2-118-5/20 од 16.04.2020. године поново је достављен 

Нацрт Правилника о цјеловитости и транспарентности велепродајног тржишта електричне 

енергије у којем су, како се наводи, отклоњене накнадно уочене техничке грешке те је 

истакнуто да у Мишљење Конкуренцијског савјета очекују у најкраћем року.  

 

 

Нацртом Правилника о цјеловитости и транспарентности велепродајног тржишта 

електричне енергије врши се транспозиција Уредбе (ЕУ) број 1227/2011 од 25. октобра 

2011. године о цјеловитости и транспарентности велепродајног тржишта електричне 

енергије, прилагођена правном оквиру Енергетске заједнице Одлуком Министарског 

савјета Енергетске заједнице број Д/2018/10/МЦ- Енц од 29. новембра 2018. године у 

области електичне енергије.  

 

Овај Правилник упоставља правила за забрану малверзација које утичу на правилно 

фукционисање велепродајног тржишта електричне енергије и уређује надзор 

велепродајног тржишта електричне енергије који врши ДЕРК, а све наведено прописано је 

чланом 1. предметног Нацрта Правилника. 

 

Члан 2. Нацрта Правилника  даје преглед дефиниција и скраћеница за потребе овог 

Правилника.  

 

Забрана злоупотребе повлаштених информација прописана чланом 3. Нацрта Правилника, 

а обим забрана чланом 4. Нацрта Правилника. 

 

Чланом 5. Нацрта Правилника  дефинисано је изузеће за ОПС, односно оператера 

преносног система, Независног оператера система у Босни и Херцеговини и 

Електропријенос Босне и Херцеговине, у складу са њиховим надлежностима док су остала 

изузећа прописана чланом 6.  Нацрта Правилника. 

 

Ширење информација у медијске или умјетничке сврхе  прописано је чланом 7.  Нацрта 

Правилника, а обавеза објављивања повлаштених информација чланом 8.  Нацрта 

Правилника.  

 

Забрањује се манипулација на велепродајном тржишту електричне енергије или њен 

покушај, сходно одредби члана 9. Нацрта Правилника  док се надзор над тржиштем 

прописује члан 10. Нацрта Правилника, гдје се, између осталог наводи, да при извршавању 

надзора велепродајног тржишта електричне енергије ДЕРК оставрује сарадњу са ECRB-ом, 

односно Регулаторним одбором енергетске заједнице.  

 

Регистрација учесника на тржишту прописана је чланом 11. Нацрта Правилника  при чему 

се не доводе у питање обавезе ДЕРК-а у заштити комерцијално осјетљивих података у 

складу са важећим прописима Босне и Херцеговине (члан 12. Нацрта Правилника).  

 

Оперативна поузданост и провпђење забране злоупотребе тржишта прописана је чланом 

13. и чланом 14. Нацрта Правилника док је истовремено члан 15.  Нацрта Правилника 

прописао обавезе лица која договарају трансакције у оквиру своје струке.  

 

Чланом 16. Нацрта Правилника  дефинисана је сарадња ДЕРК-а у Босни и Херцеговини и 

на нивоу Енергетске заједнице гдје се наводи да ДЕРК извршава своје функције 
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дефинисане овим Правилником уз уважавање препорука ECRB-а и сарађује са 

регулаторним органима Уговорних страна (стране које су приступиле Уговору о успостави 

Енергетске зајенице („Службени гласник БиХ – Међународни уговори“ број 09/06).  

 

У члану 16. став (2) Нацрта Правилника  наводи се да „ДЕРК сарађује са Конкуренцијским 

савјетом Босне и Херцеговине у циљу дјелотвроне и ефикасне истраге и провођења овог 

Правилника како би се допринијело досљедном и јединственом приступу истрази, судском 

поступку и провођењу овог Правилника и одговарајућег финансијског права и права у 

подручју конкуренције.“    

 

У члану 16. став (5) Нацрта Правилника  наводи се да „У случају сумње да се на 

велепродајном  тржишту електричне енергије извршавају или су извршена дјела која 

представљају кршења права у области конкуренције, ДЕРК обавјештава Конкуренцијски 

савјет БиХ, Секретаријат и ECRB.“ Секретаријат означава Секретаријат Енергетске 

заједнице.  

 

Чување професионалне тајне прописано је чланом 17. Нацрта Правилника, а чланом 18. 

ступање на снагу овог Правилника.  

 

Конкуренцијски савјет БиХ је у складу са чланом 25. став (2) Закона о конкуренцији 

надлежан да на нацрте, приједлоге закона и других прописа из области које имају утицаја 

на тржишну конкуренцију даје мишљења о њиховој усклађености са Законом о 

конкуренцији.  

Конкуренцијски савјет БиХ је размотрио Нацрт Правилника о цјеловитости и 

транспарентности велепродајног тржишта електричне енергије и оцијенио да исти не 

садржи одредбе које могу спрјечавати, ограничавати или нарушавати тржишну 

конкуренцију на тржишту Босне и Херцеговине. 

Конкуренцијски савјет БиХ стога сматра да је Нацрт Правилника о цјеловитости и 

транспарентности велепродајног тржишта електричне енергије усаглашен са Законом о 

конкуренцији. 

Ово Мишљење је дато искључиво на основу података наведених у поднеску број: број: 04-

02-2-118-5/20 од 16.04.2020. године те прилогу наведеног поднеска те уколико дати подаци 

одступају од стварног чињеничног стања ово Мишљење се не може примијенити нити се 

може примијенити у неком другом поступку. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                        Предсједница  

 

                                                                                                      Мр Аријана Регода - Дражић 

 

 

 

 


