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Датум: 29.04.2022.године 

На основу члана 1. став 2., Закона о преносу, регулатору и оператору система 

електричне енергије у БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 07/02, 

13/03, 76/09 и 1/11), члана 2., став 1., члана 7., тачка 7 и 33., став 1., тачка ј) Закона о 

оснивању Независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 35/04), члана 38. Закона о електричној 

енергији Републике Српске („Службени гласник РС“, број 68/2020), члана 41. Закона о 

електричној енергији у ФБиХ („Службене новине ФБиХ“ бр: 66/13, 94/15, 54/19 и 

1/22), члана 19. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Брчко Д БиХ", број 

27/21), члана 8., 12., 13., 17., 19., 20-25., Тржишних правила, тачке 3.7. Услова за 

коришћење лиценце за активности Независног оператора система број: 05-28-12-17-

20/19, као и Правила о приступу треће стране на преносни систем број: 04-28-359/06 од 

07.12.2006. године, а везано за акт Државне регулаторне комисије за електричну 

енергију број: 04-28-7-343-7/21 од 07.03.2022. године, Забиљешке са састанка на тему 

приступа тржишту електричне енергије у БиХ електранама прикљученим на 

дистрибутивну мрежу од 15.03.2022. године као и Записника са састанка на тему 

приступа тржишту електричне енергије у БиХ електранама прикљученим на 

дистрибутивну мрежу од 05.04.2022. године и приједлогу модела, радне групе за 

имплементацију рјешења које омогућује слободан приступ тржишту произвођачима 

електричне енергије прикљученим на дистрибутивну мрежу, именоване Рјешењем 

број: 373-3/22 од 11.04.2022. године, генерални директор доноси 

ОДЛУКУ 

о привременом моделу којим се омогућује недискриминаторан и слободан 

приступ јединственом тржишту електричне енергије у БиХ електранама 

прикљученим на дистрибутивну мрежу 

Члан 1. 

1. Овом одлуком се утврђује прелазни и привремени модел који омогућује

недискриминаторан и слободан приступ јединственом тржишту електричне

енергије у БиХ, електранама прикљученим на дистрибутивну мрежу.

2. Произвођачи електричне енергије прикључени на дистрибутивну мрежу, овом

одлуком, а до доношења правила и прописа којим се трајно регулише приступ

тржишту електричне енергије у БиХ, приступају тржишту електричне енергије

у БиХ преко балансно одговорних страна које саме изаберу и које у свом

саставу имају произвођача/е електричне енергије прикључене на дистрибутивну

мрежу.
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3. За потребе имплементације модела из ставка 1. ове одлуке, за електране 

прикључене на дистрибутивну мрежу, а које су дио балансне групе, односно 

балансно одговорне стране користиће се термин „Виртуална електрана“.  

 

4. Термин „Виртуална електрана“ дефинише групу малих електрана прикључених 

на дистрибутивну мрежу у саставу једне балансне групе чија укупна 

(збирна/агрегирана) инсталисана снага износи најмање 1 МW.   

 

Члан 2. 

 

1. Овом одлуком се утврђују измјене и допуне Упутстава за достављање дневних 

распореда с циљем омогућавања спровођења модела из члана 1. став 1. ове 

одлуке. Упутства за достављање дневних распореда се по усвајању ове одлуке 

објављују на wеб страници НОСБиХ-а. 

 

2. Овом одлуком се утврђује Инструкција за имплементацију привременог модела 

приступа „Виртуалне електране“ тржишту електричне енергије у БиХ (у даљем 

тескту: Инструкција) којом се дефинишу обавезе и редослијед поступања 

учесника на тржишту с циљем имплементације модела из члана 1. став 1. ове 

одлуке. Инструкција је саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

 

 

                                                      Генерални директор 

                                                                                                           др Немања Пандуревић 

 

Прилог: 

- Инструкција 


