
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” 35/04, од 29.07.2004. 

На основу члана ИВ. 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина 
Босне и Херцеговине, на 41. сједници Представничког дома, одржаној 14. јула 
2004.године, и на 26. сједници Дома народа, одржаној 16. јула 2004.године, усвојила је   

ЗАКОН   

О ОСНИВАЊУ КОМПАНИЈЕ ЗА ПРИЈЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ   

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 1.   

Циљеви   
1. Овим законом успоставља се акционарско/дионичарско друштво за пријенос 

електричне енергије “Електропријенос Босне и Херцеговине”(у даљем тексту: 
Компанија) и дефинирају се његове функције, овлаштења, управљање и 
власништво. Компанија ће обављати своје дјелатности на цијелој територији 
Босне и Херцеговине.   

2. Циљ овог закона је формирање јединствене пријеносне компаније и осигурање 
континуираног снабдијевања електричном енергијом по дефинираним 
стандардима квалитета за добробит грађана Босне и Херцеговине. Законом се 
намјерава подржати стварање тржишта електричне енергије у Босни и 
Херцеговини и интеграција тог тржишта у регионално тржиште електричне 
енергије и регионалне развојне активности у вези с енергијом. Закон се базира на 
постојећој међународној пракси и примјењивим директивама Европске уније (и 
имплементацији директива ЕУ у земљама чланицама Европске уније).   

Члан 2.   

Сврха оснивања Компаније и искључиво овлаштење   

1. Компанија ће обављати дјелатности које се односе на рад система за пријенос 
електричне енергије у складу с одредбама овог закона. Дјелатности укључују 
пријенос електричне енергије и дјелатности везане за пријенос, у складу с чланом 
7. овог закона (регулирање пријеноса Компаније и међусобних односа). Након 
оснивања Електропријеноса Босне и Херцеговине, ниједна електроенергетска 
нити друга компанија неће имати овлаштење да се бави пријеносом електричне 
енергије и дјелатностима везаним за пријенос.   

2. Компанија се може бавити пријеносом и дјелатностима везаним за пријенос у 
сусједним елекроенергетским мрежама, под условом да су те дјелатности 
директно везане за побољшавање дјелатности пријеноса и свих других 
дјелатности везаних за пријенос у Босни и Херцеговини и сусједним 
електроенергетским системима. Компанија ће имати посебне рачуне за 
дјелатности изван подручја Босне и Херцеговине.   

3. Осим уз претходно одобрење ДЕРК-а, Компанија се неће бавити дјелатностима 
које на било који начин укључују сљедеће активности: производњу, испоруку, 
трговину или дистрибуцију електричне енергије; или било којим дјелатностима 
које су изван дјелокруга пријеноса или дјелатности везаних за пријенос. Ова 
забрана односи се и на Компанију и на њене подружнице.   
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4. Критерији на основу којих ће се доносити одлуке за одобравање дјелатности 
везаних за пријенос или које нису везане за пријенос су сљедећи:   
4.1. Компанија неће обављати дјелатности које укључују производњу, трговину 

или дистрибуцију електричне енергије, осим уколико не постоје веома јаки 
докази да је обављање те дјелатности у интересу корисника и дионичара те 
да је корист за корисника и дионичара већа од ризика неконкурентног 
утицаја на тржиште.   

4.2. Компанија може обављати друге пословне дјелатности, укључујући било 
које дјелатности везане за пријенос или дјелатности које нису везане за 
пријенос уколико постоји доказ да су те дјелатности у интересу корисника и 
дионичара.   

4.3. Сљедећи критерији бит ће опредјељујући за те одлуке:   
4.3.1. да нема негативног утицаја на кредитну способност Компаније и да 

Компанија може осигурати капитална улагања на рационалном нивоу;   
4.3.2. да нема негативног утицаја на способност Компаније да обезбиједи 

сигурну и одговарајућу услугу;   
4.3.3. да је укупан ниво улагања у дјелатности везане за пријенос или 

дјелатности које нису везане за пријенос трошковно исплатив у односу 
на основну пријеносну дјелатност Компаније.   

5. У вршењу својих надлежности на основу ове одредбе, ДЕРК ће имати право 
приступа и истраживања свих информација и трансакција које се односе на 
Компанију и предложене пословне активности, као и да наметне услове или 
затражи додатне мјере за дјелатности које нису везане за пријенос или које су 
односе на пријенос.   

6. Компанија ће имати одвојене рачуне за свако такво пословање одобрено од 
стране ДЕРК-а.   

Члан 3.   

Дефиниције   
У оквиру овог закона примјењиват ће се сљедеће дефиниције:   

1. “Средства” подразумијевају сву имовину и права која су прописно унесена у 
рачуноводствене извјештаје и билансе стања Компаније, изражене у новчаној 
вриједности, у складу с важећом рачуноводственом праксом.   

2. “Одобрене акције” подразумијевају акције свих класа које је Компанија 
овлаштена да изда.   

3. “Компанија” означава Електропријенос Босне и Херцеговине.   
4. “Вијеће министара” означава Вијеће министара Босне и Херцеговине.   
5. “Правилници” су дефинирани у смислу члана 12. овог закона (Правилници и 

Етички кодекс).   
6. “Дистрибуција” електричне енергије означава пријенос електричне енергије кроз 

средњенапонске и нисконапонске дистрибутивне системе за испоруку крајњим 
корисницима.   

7. “Ентитет” означава Федерацију Босне и Херцеговине или Републику Српску. 
“Ентитети" се односе и на Федерацију Босне и Херцеговине и на Републику 
Српску.   

 2



Објављено у “Службеном гласнику БиХ” 35/04, од 29.07.2004. 

8. “Скупштина акционара/дионичара” означава орган Компаније који се састоји од 
свих акционара/дионичара Компаније.   

9. “Производња” означава производњу електричне енергије.   
10. “Важеће рачуноводствене праксе” значи рачуноводствене принципе и праксе 

успостављене Међународним кодексом рачуноводствених принципа и 
Међународним рачуноводственим стандардима који су усвојени и објављени од 
стране Међународног института за рачуноводство и ревизију.   

11. “Добра вјера” значи поштење у обављању послова или дјеловању; ако се односи 
на директора или члана Управног одбора, добра вјера захтијева испољавање 
разумног пословног просуђивања након рационалног разматрања чињеница.   

12. “Независан члан” је дефиниран у члану 29. (Именовање Управног одбора), члану 
49. (Регистрација Компаније и почетне активности) и члану 51. (Ванредна 
овлаштења независног члана Управног одбора за оснивање Компаније) овог 
закона.   

13. “НОС” значи Независни оператер система као што је дефинирано у Закону о 
пријеносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и 
Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02 и 13/03) (“Закон о пријеносу”).   

14. “Обавезе” значе све дугове који намећу обавезну и тачно одређену исплату или, 
уколико су условљене, да има довољно могућности да постану тачно одређене да 
би се процијенио вјероватан износ, који треба да се унесе у рачуноводствене 
извјештаје и билансе стања Компаније као новчане вриједности на основу 
важећих рачуноводствених пракси и стандарда.   

15. “Нетоприход” означава преостали износ прихода Компаније након одбијања 
оперативних трошкова (укључујући амортизацију), финансијских трошкова и 
пореза. Нетоприход ће се обрачунати у складу с важећим рачуноводственим 
праксама.   

16. “ДЕРК” означава Државну регулаторну комисију за елекричну енергију како је 
дефинирано у Закону о пријеносу.   

17. “Статут” означава акт Компаније, који је, на приједлог Управног одбора, 
одобрила Скупштина акционара/дионичара; Статут регулира пословање 
Компаније и подређени су му сви други акти Компаније.   

18. “Акционар/дионичар” означава лице које је власник акција у Компанији.   
19. “Акција” означава јединице на које је имовински интерес подијељен.   
20. “Пријенос” значи транспорт електричне енергије преко високонапонског 

повезаног система за испоруку електричне енергије крајњим корисницима, 
дистрибуцијама и сусједним електроенергетским системима.   

21. “Дјелатности везане за пријенос” укључују све оне активности које се односе на 
рад, одржавање, изградњу и проширење пријеносног система.   

22. “Глас” означава, без ограничења, гласове, одустајања, обавијести, сагласности и 
писане документе потписане од стране акционара умјесто подузимања 
активности на Скупштини акционара, као и примједбе и неслагања на претходно.   
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Члан 4.   

Назив и сједиште   
1. Назив Компаније је “Електропријенос Босне и Херцеговине”, акционарско 

друштво Бања Лука.   
2. Сједиште Компаније је у Бањој Луци.   

Члан 5.   

Оснивање Компаније   
1. Након регистрације Компаније и у складу с одредбама овог закона, сва средства и 

обавезе, неопходни за пријенос и дјелатности које се односе на пријенос а које 
обављају сљедеће компаније, бит ће пренесени и постат ће имовина Компаније:   

2. Јавно матично предузеће “Електропривреда” Републике Српске, Требиње, Луке 
Вукаловића бр.3;   

3. Јавно предузеће “Електропривреда” Босне и Херцеговине, 71000 Сарајево, 
Вилсоново шеталиште бр.15;   

4. Електропривреда Хрватске заједнице Херцег-Босна, Јавно подузеће за 
производњу, пријенос и дистрибуцију електричне енергије, Мостар, Др. Миле 
Будака бр.106 А;   

5. Овај аутоматски пријенос власништва укључиват ће сва средства, обавезе и 
власничка права над имовином, укључујући покретну, непокретну, материјалну 
или нематеријалну имовину, финансијска средства, као и свако друго право или 
интерес на дио или цјелокупну имовину коју су управни одбори електропривреда 
у БиХ, уз сагласност влада ентитета, одобрили за пријенос. У складу с одредбама 
овог закона, електропривреде у Босни и Херцеговини формират ће комисије које 
ће сачинити приједлог раздвајања и издвајања средстава за пријенос електричне 
енергије која су у власништву и којима управљају електропривреде и по потреби 
средстава ЗДП-а Електропривреде Републике Српске, те ће тај приједлог 
поднијети управним одборима трију електропривреда. Управни одбори 
електропривреда обавит ће цјелокупан процес алокације средстава у року од (60) 
дана од дана ступања на снагу овог закона. Уколико се цјелокупни поступак 
алокације средстава, укључујући и давање сагласности на тај поступак, не заврши 
у наведеном року од шездесет (60) дана, независни члан преузет ће искључиву 
надлежност за доношење одлука у вези с пријеносом средстава, те ће поступак 
пријеноса средстава завршити у року од тридесет (30) дана од дана његовог 
именовања у складу с одредбама члана 51. (Ванредна овлаштења независног 
члана Управног одбора за оснивање Компаније), односно по истеку наведеног 
рока од шездесет (60) дана. Након пријеноса, електропривреде које преносе 
имовину, као и њихови правни сљедници, бит ће посебно и солидарно одговорни 
према Компанији за било које обавезе које су настале на основу било којег зајма 
или кредита који су директно или индиректно узети од државе или ентитета, осим 
ако се другачије не договори са сваком појединачном релевантном међународном 
финансијском институцијом. Искључиво у сврху пријеноса ових средстава, 
сматрат ће се да је право власништва на овим средствима правно ваљано.   

6. Имовина и средства неопходна за испуњење дистрибутивних дјелатности неће 
бити укључени у имовину која ће бити пренесена на Компанију. Средства 
дистрибуције која су искључена из пријеноса средстава укључују сву 
нисконапонску и средњенапонску дистрибутивну мрежу номиналног напона 
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35кВ до, или ниже, али не укључујући трафостанице 110/x кВ, које се преносе на 
Компанију.   

7. Имовина и средства неопходна за испуњење производних дјелатности неће бити 
укључена у имовину која ће бити пренесена на Компанију. Средства производње 
која су искључена из пријеноса имовине укључиват ће сву имовину укључену у 
производњу електричне енергије до, али не укључујући пријеносне водове који 
повезују производне трафостанице с пријеносним системом, док ће водови 
пријеноса бити пренесени на Компанију.   

8. Имовина и средства која су неопходна како би НОС испунио обавезе у оквиру 
својих надлежности неће бити укључена у средства која се преносе на 
Компанију.   

9. Независни члан може, у складу са својим дискреционим правом, у ограниченом 
броју одобрити изузетке искључењу средстава дистрибуције, производње и 
имовине НОС-а из овог члана да би осигурао максималну ефикасност система 
пријеноса електричне енергије. Одлука независног члана бит ће коначна до краја 
пријелазног периода дефинираног у члану 50. овог закона (Трајање пријелазног 
периода). У случају било којег спора насталог на основу одлуке независног члана, 
а која се тиче алокације имовине и средстава, на основу овог члана закона, тада 
ће се испоштовати арбитражна процедура наведена у члану 49. овог закона 
(Регистрација Компаније и почетак пословања).   

10. На дан извршења пријеноса средстава и обавеза, пријенос електричне енергије и 
активности везане за тај пријенос постат ће искључива надлежност и законско 
право Компаније. Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине, 
Електропривреда Хрватске заједнице Херцег-Босне и Јавно матично предузеће 
Електропривреда Републике Српске престат ће имати надлежност и законско 
право над пријеносом електричне енергије и активностима везаним за пријенос.   

11. Трошкове оснивања Компаније сносит ће три босанскохерцеговачке 
електропривреде које су наведене у овом члану у складу с одредбама члана 46. 
(Трошкови оснивања Компаније и захтјев за одобрење ДЕРК-у) и 51. (Ванредна 
овлаштења независног члана Управног одбора за формирање Компаније) овог 
закона.   

12. Власништво над Компанијом дефинирано је у складу с одредбама овог закона, 
тако што ће се акције издати Федерацији Босне и Херцеговине и Републици 
Српској у складу с чланом 13. овог закона (Утврђивање почетног капитала), 
пропорционално улогу капитала од стране три електропривреде у БиХ.   

Члан 6.   

Овлаштења   

Компанија ће, у складу с овим законом и Статутом Компаније, имати сва непосредно и 
посредно изражена овлаштења, права и одговорности која су опћепризната важећим 
законима у Босни и Херцеговини.   

Члан 7.   

Регулирање Пријеносне компаније и међусобних односа   
1. Дјелатност Компаније регулират ће ДЕРК. ДЕРК је овлаштен да изврши увид у 

пословне књиге и архив Компаније.   
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2. Осим ако другачије није одређено овим ставом, ДЕРК ће, у складу са својим 
надлежностима дефинираним у Закону о пријеносу, имати овлаштења да рјешава 
настале спорове везане за примјену овог закона након обраћања било које од 
сљедећих страна: државе, ентитета, НОС-а, Управног одбора Компаније, 
независног произвођача енергије, трговца електричном енергијом, снабдјевача 
или сваког другог лица које је директно повезано на, или се ослања на, 
пријеносну мрежу. Одлука ДЕРК-а подлијеже ревизији од стране Суда у складу с 
чланом 14. Закона о Суду Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 
29/00). Јавно матично предузеће Електропривреда Републике Српске, Јавно 
предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине и Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег-Босне - Јавно подузеће за производњу, пријенос и дистрибуцију 
електричне енергије Мостар, као и њихови правни сљедници у области 
производње и дистрибуције, могу се по овој одредби такођер обратити ДЕРК-у. 
ДЕРК нема овлаштење рјешавати било који спор у вези с вршењем овлаштења 
независног члана Управног одбора, датих у члану 5. (Оснивање Компаније) и 
члану 51. (Ванредна овлаштења независног члана Управног одбора за оснивање 
Компаније) овог закона.   

3. Компанија ће обављати своје пријеносне дјелатности и дјелатности везане за 
пријенос у пуном складу с техничким стандардима НОС-а, оперативним 
планирањем, упутствима за диспечирање, распоредом одржавања, плановима 
проширења мреже, као и одредбама ДЕРК-а гдје је то примјенљиво. Ове 
дјелатности не укључују дјелатности које су резервиране искључиво за НОС.   

Члан 8.   

Регистрација Компаније   
Компанија ће бити регистрирана као правно лице Босне и Херцеговине, у складу са 
Законом о регистрацији правних лица које оснивају институције Босне и Херцеговине 
(у даљем тексту: Закон о регистрацији) (“Службени гласник БиХ,” број 33/02). Статут 
Компаније бит ће објављен у “Службеном гласнику БиХ” одмах након усвајања, 
односно његових накнадних измјена и допуна.   

Члан 9.   

Сарадња државе и ентитета   
Владе ентитета и Вијеће министара БиХ сарађиват ће како би разматрали и ријешили 
питања од заједничког интереса која се односе на имплементацију овог закона и друга 
питања која се односе на успјешан рад и управљање Компанијом.   

Члан 10.   

Власници   
Почетни власници Компаније су:   

1. Федерација Босне и Херцеговине и   
2. Република Српска.   
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Члан 11.   

Статут   
Статутом Компаније регулирају се дјелатности Компаније, успостављају опћа правила 
и поступци за рад органа Компаније, укључујући и одредбе о овлаштењима, 
обавјештењима о одржавању скупштина акционара, организацији Компаније, 
одлучивању, вођењу записника и свих других питања која се тичу рада ових органа, 
као и попис и процјену средстава и обавеза Компаније, те утврђивање почетног 
капитала Компаније.   

Члан 12.   

Правилници и Етички кодекс   
1. Правилницима ће се регулирати, између осталог, детаљна правила и одредбе, који 

нису утврђени Статутом, а односе се на запошљавање, финансије, рачуноводство, 
унутарњу организацију и класификацију послова, као и детаљне техничке 
прописе.   

2. Етички кодекс утврђује етичке дужности и обавезе чланова Управног одбора и 
запосленика Компаније.   

Члан 13.   

Утврђивање почетног капитала   
1. Статут утврђује износ почетног одобреног капитала Компаније, као и број акција 

и њихову номиналну вриједност.   
2. Почетни одобрени капитал Компаније састојат ће се од једне класе акција, које ће 

све бити издате ентитетима, на начин утврђен Статутом, у складу с чланом 18. 
овог закона. (Издавање и регистрација акција) и према сљедећем омјеру:   
a) акције издате Федерацији Босне и Херцеговине, додијељене у омјеру према 

релативној нетовриједности средстава уложених од Федерације Босне и 
Херцеговине; и   

b) акције издате Републици Српској, додијељене у омјеру према релативној 
нетовриједности средстава уложених од Републике Српске.   

Члан 14.   

Финансирање   
1. Компанија ће остваривати приходе на основу тарифа за пријенос и из других 

извора, као што су накнаде за мрежни прикључак, које, на приједлог Управног 
одбора,одобрава ДЕРК.   

2. Компанија може склапати уговоре и споразуме како би осигурала своје 
финансирање на било који начин, укључујући, али не ограничавајући се на 
зајмове, издавање мјеница или обвезница с одговарајућом каматом, наплативих у 
вријеме и мјесто и на начин на који се одреди, у било којој валути, као и 
неповратне грантове међународних организација. Компанија може стећи имовину 
у ову сврху и може издати под закуп, пренијети или оптеретити било који дио 
своје имовине. Све финансијске одлуке у смислу овог члана морају се донијети у 
складу с овлаштењима из члана 27. (Овлаштења Управног одбора) и 
одговарајућим одредбама овог закона, и бит ће одобрене од стране ДЕРК-а, према 
потреби.   
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Члан 15.   

Финансије и рачуноводство   
1. Финансијске активности Компаније обављају се у складу с одговарајућим 

правилником Компаније, у складу с важећом рачуноводственом праксом.   
2. Ревизију годишњих финансијских извјештаја вршит ће независна 

рачуноводствена фирма.   
3. Управни одбор осигурат ће да годишњи финансијски извјештаји Компаније буду 

ревидирани од стране независног рачуновође или рачуноводствене фирме у року 
од стотинуидвадесет (120) дана по завршетку фискалне године Компаније.   

Члан 16.   

Резерве   
Управни одбор може оформити резерве, у складу с важећим рачуноводственим 
праксама, Статутом, и свим одобрењима ДЕРК-а која се могу примијенити. Резерве се 
могу користити да се избјегне промјењивост тарифа и омогући Компанији да испуни 
своје финансијске обавезе, и да осигура дугорочну финансијску стабилност и 
ликвидност Компаније.   

Члан 17.   

Расподјела и кориштење нетоприхода   

1. Нетоприходи Компаније одређују се на основу ревидираног финансијског 
извјештаја за сваку фискалну годину.   

2. Компанија не може вршити расподјелу добити акционарима/дионичарима, било 
путем дивиденди или на други начин, у периоду од десет (10) година након 
регистрације Компаније. Сав нетоприход користит ће се само за потребе резерви, 
поправки, побољшања и проширења пријеносног система.   

3. Десет (10) година након регистрације Компаније, Управни одбор може одобрити 
расподјелу добити акционарима, у дивидендама или на други начин, у износу и 
под условима који су у складу с овим законом, Статутом и савјесним 
финансијским управљањем Компанијом.   

Члан 18.   

Издавање и регистрација акција   

1. Акције се издају и региструју у складу са Статутом. Статут ће у највећој могућој 
мјери бити у складу са сљедећим законима Федерације Босне и Херцеговине и 
Републике Српске: Законом о Регистру вриједносних папира (“Службене новине 
Федерације БиХ”, број 39/98), Законом о вриједносним папирима (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број 39/98), Законом о Комисији за вриједносне папире 
Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ,” број 
39/98), Законом о хартијама од вриједности (“Службени гласник Републике 
Српске,” бр. 24/98 и 37/01), и Законом о Централном регистру хартија од 
вриједности (“Службени гласник Републике Српске,” бр. 24/98). У случају сукоба 
закона, Статутом се одређује који ће се правни режим примијенити. Такођер, у 
случају усвајања закона од стране Парламентарне скупштине Босне и 
Херцеговине који се односе на издавање и регистрацију акција, примјењиват ће 
се члан 42. (Односи с другим законима) овог закона.   
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2. Без обзира на било који други закон или пропис, акције Компаније бит ће 
регистриране и издате ентитетима у складу с овим законом.   

Члан 19.   

Подаци о акцијама   
1. Компанија ће водити евиденцију о издатим акцијама укључујући и информације о 

именима власника акција, типу и класи акција, вриједности акција, броју акција, 
датуму преноса акција на име и о датуму престанка статуса акционара.   

2. Компанија ће водити детаљну евиденцију о регистрацији акција и свим измјенама 
које су везане за регистрацију у складу са Статутом. Власници акција и друге 
стране имају право увида у евиденцију, у складу са Статутом.   

Члан 20.   

Органи Компаније   
Управљачки органи Компаније су:   

1. Скупштина акционара;   
2. Управни одбор; и   
3. Управа.   

Члан 21.   

Скупштина акционара / дионичара   

Статут ће утврдити овлаштења Скупштине акционара, као и услове обавјештавања, 
мјесто и начин сазивања годишње и осталих скупштина.   

Члан 22.   

Доношење одлука на Скупштини акционара   
Одлуке и акти Скупштине акционара доносе се простом већином акционара присутних 
и који су гласали на Скупштини, осим у случајевима када је Законом или Статутом 
предвиђено једногласно усвајање. У случају да је потребна једногласна одлука 
Скупштине акционара, то мора бити једногласна одлука свих акционара који посједују 
одобрене и издате акције Компаније. Овлаштења акционара утврђена су у члану 27. 
(Овлаштења Управног одбора) овог закона.   

Члан 23.   

Продаја или пријенос акција   

У периоду од десет (10) година након дана ступања на снагу овог закона, почетни 
ентитетски власници неће другој страни вршити продају, пријенос, додјелу, стављати 
под хипотеку, давати у залог, изнајмити, дати као гаранцију, замијенити, пренијети, 
нити на други начин оптеретити или располагати својим акцијама. Након десет година 
акционар има право да прода, пренесе, додијели, стави под хипотеку, да у залог, 
изнајми, да као гаранцију, замијени, пренесе или на други начин оптерети или 
располаже својим акцијама без једногласне одлуке акционара, по одобрењу Управног 
одбора у складу с чланом 28. овог закона. (Одлучивање Управног одбора). Без обзира 
на остале одредбе Закона, власништво над акцијама Компаније не може се пренијети 
на новог акционара Законом или споразумно без одобрења Управног одбора.   
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Члан 24.   

Права акционара   
Подлијежући ограничењима наведеним у одредбама овог закона, права власника 
акција обухваћају:   

a) право гласа о питањима у оквиру својих овлаштења;   
b) право да буде информиран о релеватним пословним догађајима;   
c) право да учествује у нетоприходу Компаније подлијежући ограничењима 

предвиђеним у члану 17. (Расподјела и кориштење нетоприхода) овог закона;   
d) право да продаје, преноси, додијели, стави под хипотеку, да у залог, изнајми, да 

као гаранцију, замијени, изврши трансфер или на други начин оптерети или 
располаже акцијама, које подлијеже ограничењима из чл. 23. (Продаја или 
пријенос акција) и 28. (Доношење одлука Управног одбора); и   

e) право стицања акција, вриједносних папира, опција и права на будућа издања 
класа акција, пропорционално проценту капитала прве емисије који посједују, 
након што су те емисије одобрене од Управног одбора и Скупштине акционара.   

Члан 25.   

Увид у пословне књиге Компаније   

Власници акција Компаније имају право увида у пословне књиге Компаније, као и 
друга лица у складу са Статутом. Управни одбор и директори Компаније осигурат ће 
да пословање Компаније буде транспарентно грађанима Босне и Херцеговине.   

Члан 26.   

Управљање Компанијом   
У складу с одредбама овог закона, пословање Компаније надзире Управни одбор, а 
Компанијом руководи Управа у којој је исти број представника три конститутивна 
народа у БиХ. Одговорност и начин рада Управе уређује се Статутом и правилницима.   

Члан 27.   

Овлаштења Управног одбора   

1. Управни одбор имат ће сљедећа овлаштења, која захтијевају претходно 
једногласно одобрење Скупштине акционара :   
a) Доношење и измјене Статута;   
b) Усвајање или одбијање годишњих финансијских извјештаја;   
c) Доношење одлуке о расподјели добити;   
d) Доношење одлуке о повећању или смањењу почетног капитала;   
e) Именовање генералног директора и, на његов приједлог, чланова Управе ;   
f) Доношење одлука о спајању, преузимању других компанија, оснивању 

контролираних компанија и другим промјенама у статусу и врсти 
Компаније, као и престанку њеног пословања;   

g) Доношење одлуке о издавању додатних класа или серија акција;   
h) Доношење одлуке о повећању или смањењу резерви:   
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i) Доношење одлука о улагањима у износу преко 1.000.000 ЕУР, или било 
којег износа ревидираног у складу с чланом 28. (Доношење одлука 
Управног одбора) овог закона.   

2. Управни одбор имат ће сљедећа овлаштења која не захтијевају претходно 
одобрење акционара:   
a) Подношење свих захтјева за регистрацију Компаније у складу са Законом о 

регистрацији као и предузимање свих потребних активности на оснивању 
Компаније у складу с овим законом;   

b) Разрада смјерница за генералног директора које се односе на провођење 
пословне политике и обавеза;   

c) Доношење одлука о улагањима испод или једнаким 1.000.000,00 ЕУР или о 
сваком ревидираном лимиту у складу с чланом 28. овог закона (Одлучивање 
Управног одбора) овог закона;   

d) Одлучивање о продаји, пријеносу, додјели, стављању под хипотеку, давању 
у залог, изнајмљивању, давању гаранција, замјени, трансферу и другом виду 
оптерећења или располагања акцијама, по приједлогу власника;   

e) Усвајање или одбијање финансијских извјештаја, осим годишњег 
извјештаја;   

Усвајање и провођење годишњих планова;   

Доношење одлука о питањима која су упућена од генералног директора и на 
његов приједлог чланова Управе и других директора;   

f) Подношење приједлога везаних за тарифе ДЕРК-у;   
g) Одобрење правилника и Етичког кодекса Компаније; и   
h) Одлучивање о другим питањима у оквиру својих овлаштења у складу са 

Статутом.   

Члан 28.   

Доношење одлука Управног одбора   
1. Одлуке и акти Управног одбора доносе се простом већином гласова оних чланова 

Управног одбора који су присутни и гласали су на сједници Одбора, одржаној у 
складу с чланом 33. (Сједнице Управног одбора) овог закона, изузев одлука о 
продаји, пријеносу, додјели, стављању под хипотеку, давању у залог, 
изнајмљивању, давању гаранција, замјени, трансферу и другом виду оптерећења 
или располагања акцијама било које вриједности и свим инвестицијама капитала 
у износу који прелази 1.000.000,00 ЕУР.   

2. Након истека периода од десет година у складу с чланом 23. овог закона, у 
случају доношења одлука о продаји, пријеносу, додјели, стављању под хипотеку, 
давању у залог, изнајмљивању, давању гаранција, замјени, трансферу и другом 
виду оптерећења или располагања акцијама било које вриједности и 
инвестицијама капитала у износу који прелази 1.000.000,00 ЕУР, потребна је 
једногласна одлука оних чланова Управног одбора који су присутни и гласали су 
на сједници одржаној у складу с чланом 33. (Сједнице Управног одбора) овог 
закона.   

3. Двије (2) године након регистрације Компаније Управни одбор може, у било које 
вријеме, затражити одобрење од ДЕРК-а да повећа износ од 1.000.000,00 ЕУР 
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ограничења за улагања капитала без једногласног одобрења Скупштине 
акционара. ДЕРК може успоставити већи износ ограничења, све док тај нови 
износ ограничења побољшава ефикасност Компаније и одговорно управљање и 
омогућава дугорочну финансијску стабилност и ликвидност Компаније.   

Члан 29.   

Именовање Управног одбора   
1. Управни одбор састоји се од седам (7) чланова с пуним правом гласа и једног (1) 

независног члана с ограниченим правом гласа, уз равноправну заступљеност 
конститутивних народа у БиХ.   

2. Једног (1) независног члана с правом гласа утврђеним у члану 28. овог закона 
(Доношење одлука Управног одбора), кандидират ће владе ентитета, а именовати 
Вијеће министара. Именовање независног члана одбора вршит ће се према члану 
52. овог закона (Именовање и статус независног члана у пријелазном периоду). 
Након истека пријелазног периода, независни члан може бити држављанин било 
које земље. Мандат независног члана траје пет година.   

3. Седам (7) чланова с пуним правом гласа именују ентитети. У зависности од првих 
именовања утврђених у овом члану, расподјела именовања међу ентитетима бит 
ће пропорционална релативној нетовриједности средстава пренесених на 
Компанију од стране ентитета, у складу са Статутом.   

4. Влада Федерације Босне и Херцеговине предлаже чланове Управног одбора из 
Федерације Босне и Херцеговине. Влада Републике Српске предлаже чланове 
Управног одбора из Републике Српске. Вијеће министара гласањем прихваћа или 
одбија предложене кандидатуре. Сва прва именовања у Управни одбор бит ће 
завршена у складу с чланом 44. овог закона (Именовање и прва сједница 
Одбора).   

5. Прва именовања кандидата за чланове Управног одбора и дужина њихових 
мандата бит ће распоређени између ентитета на сљедећи начин:   
a) Два члана, од којих једног предлаже Влада Федерације Босне и 

Херцеговине, а другог Влада Републике Српске, на пет (5) година;   
b) Два члана, од којих једног предлаже Влада Федерације Босне и 

Херцеговине, а другог Влада Републике Српске, на четири (4) године;   
c) Два члана, од којих једног предлаже Влада Федерације Босне и 

Херцеговине, а другог Влада Републике Српске, на три (3) године;   
d) Један члан, којег предлаже Влада Федерације Босне и Херцеговине, на двије 

(2) године.   
6. Након регистрације Компаније, расподјела броја чланова међу ентитетима може 

се измијенити у случају промјене ентитетског власништва у Компанији. У случају 
промјене у удјелу ентитета у капиталу Компаније на основу трансфера акција, 
уносу капитала или из неких других разлога, Компанија је овлаштена да донесе 
измјене Статута којим се утврђује нова расподјела броја чланова Управног 
одбора међу ентитетима и дужина њихових мандата, у циљу осигурања 
пропорционалне заступљености у Управном одбору према власништву.   

7. У случају да оба ентитета имају фракцијски удио код именовања једног члана 
Одбора, то именовање додијелит ће се ентитету који посједује већи фракцијски 
дио.   
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8. У случају продаје или било којег вида трансфера или располагања акцијама од 
стране ентитета - акционара приватним акционарима у складу с овим законом, 
Компанија је овлаштена да усвоји измјене Статута како би успоставио нови 
распоред именовања кандидата и функција у Управном одбору. Ова 
прерасподјела осигурат ће именовања чланова Управног одбора од стране 
ентитета - акционара и избор чланова Управног одбора од стране приватних 
акционара. У случају постојања нецијелог удјела за појединачно именовање 
члана Управног одбора, именовање ће бити додијељено ентитету или приватном 
акционару с већим фракцијским дијелом. Бит ће одобрени споразуми о гласању 
како би се омогућило да вишеструки фракцијски удјели буду урачунати збирно за 
ову додјелу.   

9. Чланови Управног одбора у наредном мандату бит ће именовани одмах на начин 
предвиђен овим чланом.   

10. У оној мјери у којој се тај закон односи на Компанију, кандидатуре и именовања 
вршит ће се у складу са Законом о министарским именовањима, именовањима 
Вијећа министара и другим именовањима (“Службени гласник БиХ”, број 7/03).   

Члан 30.   

Мандати чланова Управног одбора   

1. Мандати чланова у првом саставу бит ће распоређени како је предвиђено чланом 
29.овог закона (Именовање чланова Управног одбора).   

2. Сваки члан Управног одбора бит ће на дужности до истека мандата на који је 
именован и до именовања његовог насљедника, или до опозива у складу с чланом 
32. (Опозив члана Управног одбора и генералног директора).   

3. Након првог мандата, чланови Одбора именују се на период од најдуже пет (5) 
година и задржавају распоређене мандате. Ниједан члан одбора не може 
обављати дужност у више од два (2) мандата.   

Члан 31.   

Услови за именовање у Управни одбор и на мјесто генералног директора   
1. Чланови Управног одбора морају имати универзитетску диплому из техничких, 

економских или правних наука или еквивалентне квалификације и морају имати 
значајно искуство и стручност у областима пријеноса електричне енергије, услуга 
електричне енергије, правног реструктурирања и реформи електроенергетског 
сектора, приватизације, финансија, рачуноводства, конкурентности, тржишта, 
регулације или потреба корисника пријеносне мреже за услугама електричне 
енергије.   

2. Лице се не може квалифицирати за члана Управног одбора или за генералног 
директора уколико је:   
a) осуђивано за кривично дјело или привредни пријеступ што је неспојиво с 

дужностима члана Управног одбора или генералног директора;   
b) уколико му је законом забрањено обављање других дужности;   
c) уколико има преко шездесетпет (65) година старости на дан именовања или 

у случају продужења мандата; или   
d) уколико постоји сукоб интереса на начин прописан у Етичком кодексу, или 

кад је он прекршен.   
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3. Чланови Управе Компаније, укључујући и генералног директора, не могу у исто 
вријеме бити и чланови Управног одбора Компаније.   

Члан 32.   

Опозив члана Управног одбора и генералног директора   
1. Члан Управног одбора и генерални директор могу бити опозвани или њихова 

оставка прихваћена од стране органа који их је именовао и прије истека његовог 
мандата, и то:   
a) У случају болести, смрти или неспособности да обавља своје дужности;   
b) У случају да му је изречена пресуда за почињено кривично дјело;   
c) У случају сукоба интереса, како је то прописано у Етичком кодексу 

Компаније или Закону о сукобу интереса у институцијама власти Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 16/02), или другим кршењем 
Етичког кодекса; или   

d) У случају необављања дужности или уколико је члан дјеловао незаконито 
или с крајњом непажњом.   

2. Члан Управног одбора може добровољно поднијети оставку.   

Члан 33.   

Сједнице Управног одбора   
1. Вријеме, мјесто и начин одржавања сједница Управног одбора утврдит ће се 

Статутом и Пословником о раду, с тим да се сједнице морају одржати најмање 
једном у три мјесеца.   

2. Сједницу Управног одбора може сазвати предсједник Управног одбора или било 
која два члана. На сједници мора бити све вријеме осигуран кворум од четири (4) 
члана Управног одбора поред независног члана, како би пуноправно могли 
радити. Позив за сједницу доставља се најмање три (3) радна дана прије њеног 
одржавања, осим уколико члан не потпише саопћење да не може присуствовати, 
прије или за вријеме те сједнице, у ком случају претходни позив није потребан.   

3. Међутим, на сједници мора бити осигуран кворум од пет (5) чланова Управног 
одбора, поред независног члана, како би могли донијети одлуке о питању продаје, 
пријеноса, додјеле, стављања под хипотеку, давања у залог, изнајмљивања, 
давања гаранција, замјене, трансфера и другог вида оптерећења или располагања 
акцијама било које вриједности и свим инвестицијама капитала у износу који 
прелази 1.000.000,00 ЕУР.   

Члан 34.   

Дужност чланова Управног одбора   
1. Чланови Управног одбора Компаније извршават ће своје обавезе и овлаштења 

марљиво, у доброј вјери и у интересу Компаније и акционара, с марљивошћу, 
пажњом и способностима које разумна лица показују у сличним ситуацијама и на 
сличним функцијама. Чланови Управног одбора имају обавезу повјерљивости 
према Компанији. У обављању својих дужности, чланови Одбора могу се у свим 
случајевима поуздати у финансијске извјештаје Компаније, било да су писмено 
овјерени од стране независног међународног рачуновође или рачуноводствене 
фирме, да би се на прави начин представило финансијско стање Компаније или у 
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виду извјештаја одбору достављеног од генералног директора или директора за 
финансијска и административна питања.   

2. Чланови Управног одбора обавијестит ће Одбор о њиховом личном интересу у 
било којој другој институцији, било да су власници или носиоци одређене 
функције или имају неки други лични интерес, без обзира да ли их ови интереси 
могу довести или не у сукоб с интересима Компаније. Чланови Управног одбора 
који немају интерес у конкретном случају одредит ће да ли тај интерес захтијева 
повлачење права тог члана одбора да гласа о било којим питањима. Годишњи 
извјештај који је везан за горе наведене случајеве бит ће послан премијеру 
Федерације Босне и Херцеговине, премијеру Републике Српске и ДЕРК-у.   

3. Чланови Управног одбора не могу бити тужени за службене радње обављене у 
доброј вјери приликом вршења својих функција. Компанија ће, у складу са 
Статутом и одговарајућим правилником, заштитити од одговорности члана 
Управног одбора или директора од било којег поступка који се може покренути 
због обављања дужности тог лица у доброј вјери, на мјесту члана Одбора или 
директора, у складу са Статутом и правилником.   

Члан 35.   

Комисије и функције чланова Управног одбора   

Управни одбор може већином гласова својих чланова оформити извршну комисију и 
друге радне органе из редова својих чланова. Сваки орган и комисија се састоји од два 
или више чланова. Одбор може тој комисији или другим радним тијелима додијелити 
дио или цјелокупна овлаштења Управног одбора, осим уколико није другачије 
одређено Статутом. Структура, састав и обавезе таквих комисија и функције 
појединачних чланова Одбора утврђују се Пословником о раду.   

Предсједника Управног одбора међу собом бирају чланови Управног одбора, осим 
независног члана Одбора, и то простом већином гласова. Све друге функције у 
Управном одбору бирају се гласањем чланова Одбора на начин утврђен Статутом.   

Члан 36.   

Процес именовања генералног директора   

Управни одбор именује генералног директора Компаније на основу јавног конкурса и 
транспарентног процеса избора кандидата.   

Члан 37.   

Овлаштења генералног директора   
1. Генерални директор одговоран је за:   

a) Управљање програмима, службама и особљем Компаније;   
b) Организирање и руковођење пословним активностима;   
c) Утврђивање пословне политике;   
d) Усмјеравање и надгледање правних послова;   
e) Усмјеравање и имплементацију планова пословања и развоја;   
f) Утврђивање и предлагање Управном одбору правилника и Етичког кодекса,   
g) Провођење одлука Управног одбора;   
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h) Одлучивање о организационим питањима, укључујући и именовање и 
разрјешење директора Компаније, у складу са Статутом и правилницима;   

i) Припремање тромјесечних и годишњих извјештаја о пословним 
активностима и њихово подношење на увид Управном одбору;   

j) Доношење правилника и других аката и прописа Компаније, осим Статута, а 
за чије доношење није надлежан Управни одбор;   

k) Заступање Компаније у правним споровима; и   
l) Провођење свих других активности које Одбор сматра неопходним и које су 

потребне за ефикасно пословање Компаније, у складу с овим законом, 
Статутом и правилницима.   

2. Генерални директор именује остале чланове Управе на основу отвореног процеса 
запошљавања које ће за циљ имати одабир најквалифициранијег кандидата на 
начин прописан Статутом. Остали чланови Управе подносе извјештаје 
генералном директору.   

3. Генерални директор обавља своју дужност и користи овлаштења у доброј вјери, 
имајући у виду интересе Компаније и власника акција, марљиво, с бригом и 
вјештином које би разумна лица показивала у сличним ситуацијама и на сличним 
функцијама.   

4. Генерални директор обавијестит ће Управни одбор у случају сукоба између 
његових личних интереса на другом послу, било као власника или носиоца 
функције или било којег другог личног интереса, с интересима Компаније. 
Управни одбор одлучит ће да ли потенцијални сукоб интереса захтијева од 
генералног директора да пренесе сву одговорност за доношење одлука о 
питањима у вези с потенцијалним сукобом интереса на другог директора 
Компаније.   

Члан 38.   

Мандат генералног директора   
Мандат генералног директора траје четири (4) године, осим уколико се не разријеши 
дужности у складу с чланом 39. (Опозив) овог закона, с тим да му мандат може бити 
обновљен само једном, у трајању од наредне четири (4) године. Ниједно лице не може 
обављати функцију генералног директора дуже од осам (8) година.   

Члан 39.   

Опозив   
Генерални директор може бити опозван с дужности од стране Управног одбора, у 
складу с чланом 32. овог закона (Опозив члана Управног одбора и генералног 
директора).   

Члан 40.   

Право на експропријацију   
1. У сврху обављања својих дјелатности у складу с чланом 2. овог закона (Сврха и 

искључиво овлаштење), Компанија може покренути процедуру за 
експропријацију земљишта у приватном власништву.   

2. Сваки поступак експропријације, укључујући и сваку ревизију тог поступка од 
стране Суда, проводит ће се у складу са законом ентитета у којем се земљиште 
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налази, који ће власнику експроприране имовине у приватном власништву 
исплатити надокнаду.   

Члан 41.   

Ликвидација   
1. Вијеће министара Босне и Херецеговине, Влада Републике Српске или Влада 

Федерације Босне и Херцеговине могу покренути поступак за ликвидацију 
Компаније. Након тога, Скупштина акционара може гласати о питању 
ликвидације након што се утврди да постојање Компаније није више потребно за 
испуњење циљева и сврха утврђених у чл. 1. (Циљеви) и 2. (Сврха и искључиво 
овлаштење) овог закона. Прије почетка процеса ликвидације Компаније, 
неопходно је добити одобрење ДЕРК-а.   

2. У року од три (3) дана након покретања поступка за ликвидацију од стране 
Скупштине акционара и приспијећа одобрења за ликвидацију од стране ДЕРК-а, 
обавијест о намјери ликивидације Компаније доставит ће се у складу са Законом 
о регистрацији.   

3. Након подношења обавијести о намјери ликвидације, Компанија ће бити 
ликвидирана у складу с поступком који је утврдио Управни одбор и у складу с 
важећим прописима који се односе на ликвидацију компанија регистрираних по 
Закону о регистрацији.   

II ПРИЈЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 42.   

Однос према другим законима   
1. Овај закон заснива се на одредбама Закона о пријеносу. Све одредбе овог закона 

замјењују временске рокове, распоред и захтјеве прописане Законом о пријеносу 
или другим законима и прописима који су важили прије ступања на снагу овог 
закона, а који могу бити у супротности с одредбама овог закона.   

2. Осим уколико није другачије предвиђено овим законом, док се не донесу закони 
и прописи Босне и Херцеговине који регулирају издавање и регистрацију акција, 
ликвидацију и друга правна питања која су потребна за ефикасно функционирање 
Компаније, примјењиват ће се закони и прописи Федерације Босне и Херцеговине 
и Републике Српске, у складу са Статутом. У случају сукоба закона о питањима 
која проистичу из уговора, Статутом ће се утврдити правни режим који ће се 
примијенити. У случају сукоба закона о питањима која нису повјерљиве природе, 
као што су, између осталог, опорезивање и експропријација, примјењује се 
принцип територијалности.   

3. Након ступања на снагу закона који регулирају издавање и регистрацију акција, 
ентитетски закони из члана 18. овог закона. (Издавање и регистрација акција) 
неће се примјењивати на Компанију. Међутим, ова одредба неће утицати на 
пропорционално власништво акција ентитета. Након ступања на снагу закона 
који регулирају друга питања из става 2. овог члана, ентитетски закони и прописи 
неће се примјењивати на Компанију.   
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Члан 43.   

Пријелаз запосленика   
1. Од дана регистрације Компаније сви запосленици, запослени ради обављања 

активности везаних за пријенос за Јавно матично предузеће Електропривреда 
Републике Српске, Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине и 
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије, 
Електропривреда Хрватске заједнице Херцег-Босна, постат ће запосленици 
Компаније.   

2. Ништа што је садржано у овом члану неће ограничити дискреционо право 
Управног одбора, нити генералног директора, да уручи отказ или измијени опис 
послова, доприносе и надокнаде за било којег запосленика Компаније, у складу са 
законима Босне и Херцеговине.   

Члан 44.   

Именовање и прва сједница Управног одбора   
1. Прва именовања у Управни одбор обавит ће се најкасније деведесет (90) дана од 

дана ступања на снагу овог закона.   
2. Управни одбор састат ће се у року од десет (10) дана од дана именовања.   
3. Најстарији члан Управног одбора привремено ће обављати дужност предсједника 

Одбора у сврху сазивања прве сједнице Управног одбора, све док Управни одбор 
не изабере предсједника. На првој сједници чланови Управног одбора ће: а) 
предузети све потребне активности да окончају попис средстава, донесу одлуке о 
питању запосленика и процјени средстава, б) утврдити почетни буџет за све своје 
трошкове који ће се појавити у процесу оснивања Компаније прије њене 
регистрације и буџет доставити ДЕРК-у на одобрење у складу с чланом 46. 
(Оснивачки трошкови Компаније и захтјев за одобрење ДЕРК-у) овог закона.   

Члан 45.   

Именовање генералног директора   
Најкасније четрдесетпет дана (45) од своје прве сједнице, Управни одбор именоват ће 
генералног директора.   

Генерални директор не може бити из истог конститутивног народа као и предсједник 
Управног одбора.   

Члан 46.   

Трошкови оснивања Компаније и захтјев за одобрење ДЕРК-у   
1. Најкасније тридесет (30) дана након прве сједнице, Управни одбор поднијет ће 

приједлог обрачуна трошкова за оснивање Компаније као и приједлог буџета 
Јавном предузећу Електропривреда Босне и Херцеговине, Електропривреди 
Хрватске заједнице Херцег-Босне и Јавном матичном предузећу Електропривреда 
Републике Српске. Електропривреде су одговорне за плаћање трошкова оснивања 
Компаније пропорционално релативној нетовриједности средстава која је 
одређена електропривреда унијела у Компанију. Уколико пропорционалне износе 
није могуће одредити, предложени основ за обрачун може бити по једна трећина 
удјела за сваку од три електропривреде, а електропривреде ће бити одговорне за 
одговарајуће коначно утврђивање трошкова након оснивања Компаније. Управни 
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одбор може поднијети електропривредама ревидирани обрачун за додатне 
трошкове, како би трошкови били покривени усљед кашњења или из неког другог 
оправданог разлога.   

2. Ако се електропривреде сагласе с предложеним буџетом, оне су одговорне за 
ургентно плаћање својих удјела у трошковима оснивања Компаније.   

3. Ако електропривреде не изврше плаћање својих пропорционалних удјела из 
обрачуна трошкова поднесеног од Управног одбора у року од 30 дана од дана 
подношења, спор ће се хитно упутити на рјешавање по скраћеном арбитражном 
поступку прописаном у овом члану. Овај поступак арбитраже бит ће коначни 
правни лијек за било који спор који се буде односио на трошкове оснивања на 
основу овог члана.   

4. Како би покренуо скраћени арбитражни поступак који би се односио на трошкове 
оснивања, Управни одбор или електропривреде поднијет ће обрачун трошкова 
министру за енергију, индустрију и рударство Федерације Босне и Херцеговине и 
министру индустрије, енергетике и развоја Републике Српске. Два министра 
одабрат ће трећег арбитра на основу споразума у року од 30 дана од дана 
подношења првог захтјева за арбитражу након истека пријелазног периода. Ако 
два министра у прописаном року не одаберу трећег арбитра, тада ће Вијеће 
министара имати додатни рок од 30 дана да то учини. У случају да Вијеће 
министара не одабере трећег арбитра у прописаном року, Високи представник 
може одлучити да именује трећег арбитра. Управни одбор и електропривреде ће у 
потпуности сарађивати као стране у арбитражном поступку. Арбитража ће бити 
обављена по скраћеном поступку у року од 30 дана од дана именовања трећег 
арбитра. Арбитражна одлука донијет ће се на основу већине гласова међу три 
арбитра. Одлука ће бити коначна и обавезујућа за Компанију и електропривреде 
као и за њихове сљеднике у области производње или дистрибуције и неће бити 
могућности жалбе на ову одлуку.   

5. У року од шездесет (60) дана од прве сједнице, Управни одбор упутит ће ДЕРК-у 
захтјев за одобрење почетних тарифа. ДЕРК ће донијети рјешење о утврђивању 
привремене тарифе у року од 60 (шездесет) дана од дана подношења захтјева, а то 
рјешење може укључивати услове за наредна подешавања тарифе.   

Члан 47.   

Усвајање Статута   
У року од четрдесетпет (45) дана од дана издавања коначног рјешења ДЕРК-а поводом 
захтјева за одобрење почетних тарифа, Управни одбор упутит ће приједлог статута на 
одобрење Скупштини акционара која ће га и усвојити. Статут Компаније као и свака 
његова измјена и допуна бит ће објављени у “Службеном гласнику БиХ”.   

Члан 48.   

Усвајање правилника и Етичког кодекса   
У року од деведесет (90) дана од дана свог именовања, генерални директор предложит 
ће, а Управни одбор одобрити правилнике и Етички кодекс Компаније како би се 
омогућило успјешно функционирање Компаније.   
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Члан 49.   

Регистрација Компаније и почетак пословања   
1. У року од тридесет (30) дана од дана усвајања Статута од стране Скупштине 

акционара, Управни одбор поднијет ће пријаву за регистрацију Компаније. Та 
пријава бит ће сачињена у складу са условима прописаним у Закону о 
регистрацији и базират ће се на попису средстава и обавеза неопходних за 
пријенос и дјелатности везане за пријенос, у складу с чланом 5. овог закона 
(Оснивање Компаније).   

2. Управни одбор предузет ће све неопходне активности како би се осигурало да 
Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине, Електропривреда 
Хрватске заједнице Херцег-Босне и Јавно матично предузеће Електропривреда 
Републике Српске окончају пријенос и активности везане за пријенос електричне 
енергије након регистрације и почетка пословања Компаније. Поред тога, 
Управни одбор предузет ће све неопходне активности како би се осигурало да су 
сва средства, обавезе и запосленици потребни за пословање Компаније пренесени 
на исту, од стране Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине, 
Електропривреде Хрватске заједнице Херцег-Босне и Јавног матичног предузећа 
Електропривреда Републике Српске у складу с чланом 5. (Оснивање Компаније) 
и чланом 43. (Пријелаз запосленика) овог закона.   

3. Ако настане спор о питању одлука независног члана везаних за алокацију 
имовине и средстава према члану 5.(Оснивање Компаније), спор ће се рјешавати 
путем подношења захтјева за арбитражу на основу овог члана по истеку 
пријелазног периода. Процедура арбитраже бит ће искључиви, коначни и 
обавезујући правни лијек за било који спор настао због одлуке независног члана, 
а која се односи на алокације имовине и средстава у складу с овим чланом, и 
након доношења арбитражне одлуке неће бити могуће користити ниједан други 
правни лијек.   

4. Оштећена страна може поднијети захтјев за арбитражу у року од 120 
(стотинуидвадесет) дана по истеку пријелазног периода министру за енергију, 
индустрију и рударство Федерације Босне и Херцеговине и министру индустрије, 
енергетике и развоја Републике Српске. Два министра одабрат ће трећег арбитра 
на основу споразума у року од 30 дана од дана подношења првог захтјева за 
арбитражу након истека пријелазног периода. Ако два министра у прописаном 
року не одаберу трећег арбитра, Вијеће министара имат ће додатни рок од 30 дана 
да то учини. У случају да Вијеће министара не одабере трећег арбитра у 
прописаном року, Високи представник може одлучити да именује трећег арбитра. 
Компанија и електропривреде ће у потпуности сарађивати у арбитражном 
поступку. Арбитражна одлука донијет ће се на основу већине гласова међу три 
арбитра.   

Члан 50.   

Трајање пријелазног периода   
1. Пријелазни период почиње даном ступања на снагу овог закона и престаје када: 

а) су завршени сви преноси средстава, обавеза и запосленика неопходних да би 
Компанија дјеловала у складу с чланом 5. (Оснивање Компаније) и 43. (Пријелаз 
запосленика) овог закона; б) је Компанија регистрирана према члану 8. овог 
закона. (Регистрација Компаније), и ц) је именовано пет чланова Управног одбора 
поред независног члана, у складу с чланом 29. овог закона. (Именовање Управног 
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одбора). Након датума престанка пријелазног периода, независни члан бит ће 
члан Управног одбора у складу с овлаштењима из члана 28. (Одлучивање 
Управног одбора) и 29. (Именовање Управног одбора) овог закона.   

2. Када се испуне услови из овог члана за окончање пријелазног периода, Управни 
одбор формално ће прогласити крај пријелазног периода и то објавити у 
“Службеном гласнику БиХ”.   

Члан 51.   

Ванредна овлаштења независног члана за оснивање Компаније   
1. У случају да се било која од сљедећих активности не заврши у роковима 

наведеним у овом члану, независни члан преузет ће искључива овлаштења за 
оснивање Компаније у складу с овим чланом преузимајући било које вршење 
овлаштења за оснивање Компаније од осталих чланова Одбора:   
a) у року од стотинуишездесет дана (160) након ступања на снагу овог закона: 

сва именовања у Управни одбор (члан 29.); први састанак Управног одбора 
(члан 44.); именовање генералног директора (члан 45.); подношење 
обрачуна трошкова оснивања Компаније и подношење захтјева на одобрење 
ДЕРК-у (члан 46.);   

b) усвајање Статута у року прописаном у члану 47. овог закона;   
c) усвајање правилника и Етичког кодекса у року прописаном у члану 48. овог 

закона; и   
d) захтјев за регистрацију Компаније у року прописаном у члану 49. овог 

закона.   
2. У преосталом пријелазном периоду на основу члана 50. овог закона (Трајање 

пријелазног периода) независни члан имат ће сва овлаштења потребна за 
оснивање и пословање Компаније. Током овог периода, чланови Управног одбора 
ће и даље настојати помоћи независном члану како би завршио активности на 
оснивању Компаније. Независни члан настојат ће редовно сазивати састанке с 
именованим члановима Управног одбора и с њима вршити консултације како би 
постигао консенсус у вези с примјеном одлука о оснивању Компаније.   

3. Након завршетка пријелазног периода на основу члана 50. овог закона (Трајање 
пријелазног периода) сва овлаштења прелазе поново на Управни одбор.   

4. Ако независни члан преузме искључива овлаштења за оснивање Компаније на 
основу овог члана, имат ће сва овлаштења Управног одбора из овог закона, као и 
сљедећа ванредна овлаштења:   
a) До мјере која буде неопходна како би се осигурало оснивање Компаније, 

независни члан вршит ће сва овлаштења акционара и скупштине акционара 
на основу чл. 22. (Доношење одлука на Скупштини акционара) и 27. 
(Овлаштења Управног одбора) овог закона до завршетка пријелазног 
периода. Вршење права акционара од стране независног члана бит ће 
искључиво и предуприједит ће свако друго вршење овлаштења од стране 
акционара, с тим да ће независни члан акционарима пружати разумне 
информације у вези с активностима које предузима у складу с овлаштењима 
из овог члана.   
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5. За вријеме трајања пријелазног периода, независни члан неће бити кривично 
одговоран или тужен у парници за било који акт извршен у оквиру његовог 
дјелокруга дужности у складу с овим законом.   

Члан 52.   

Именовање и статус независног члана Управног одбора у пријелазном периоду   
1. Без обзира на одредбе члана 29. (Именовање Управног одбора), у току 

пријелазног периода из члана 50. (Трајање пријелазног периода), независни члан 
Управног одбора именује се у складу са Законом о министарским именовањима, 
именовањима у Вијећу министара и другим именовањима (“Службени гласник 
БиХ”, број 7/03), али у сваком случају бит ће именован најкасније шездесет (60) 
дана након дана ступања на снагу овог закона. Независног члана предлажу 
ентитетски премијери а именује га Вијеће министара БиХ, само за пријелазни 
период. У случају да Вијеће министара не именује независног члана у року и у 
складу с овим чланом, Високи представник може одлучити да именује независног 
члана. Независни члан може бити у пријелазном периоду држављанин друге 
државе.   

2. У току пријелазног периода независни члан Управног одбора и Управни одбор 
достављат ће мјесечне извјештаје премијеру Федерације Босне и Херцеговине, 
премијеру Републике Српске и предсједавајућем Вијећа министара Босне и 
Херцеговине, а копије извјештаја достављат ће министру вањске трговине и 
економских односа, министру за енергију, индустрију и рударство Федерације 
БиХ и министру привреде, енергетике и развоја Републике Српске.   

3. По завршетку пријелазног периода, ентитетске владе именоват ће новог 
независног члана у складу с одредбама члана 29. овог закона.   

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 53.   

Ступање на снагу   

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
БиХ”, а објавит ће се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине.   
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