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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., 7.,  тачка 7 и 33.,  став  1.,  тачка ј) Закона о оснивању Независног оператора 

система за  пренос  ни систем у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“ број 35/04),  члана  8., 12., 13., 17., 19., 20-25.,  и 53. Тржишних правила,  тачке 

3.7. Услова за коришћење лиценце за активности  Независног оператора  система број:05-28-

12-17-20/19, као и Одлуке о привременом моделу којим се омогућује недискриминаторан и 

слободан приступ једнинственом тржишту електричне енергије у БиХ електранама 

прикљученим на дистрибутивну мрежу број:01-478-3/22 од 29.04.2022. године, генерални 

директор доноси: 

ОДЛУКУ 

о измјени  и  допуни Инструкције о имплементацији привременог модела приступа 

„Виртуелне електране“ тржишту електричне енергије у БиХ 

Члан 1. 

1. Овом одлуком се мијења и допуњује тачка 4) укључујући  подтачке 1., 2., и 3.

Инструкције о имплементацији привременог модела приступа „Виртуелне електране“

тржишту електричне енергије у БиХ (у даљем тексту Инструкција) на начин да се

формулација у реченицама  „инструмента  обезбјеђења  плаћања“  мијења новом

формулацијом  који гласи „инструмента финанцијског обезбјеђења“.

2. У тачки 4) Инструкције додаје се подтачка 4. која гласи:

4 . Прије потписивања Уговора о балансној одговорности  БОС је дужан по захтјеву 

НОСБиХ-а доставити све податке и документе потребне за утврђивање техничког/тржишног и 

финанцијског  ризика и  бонитета  БОС-а,  у  складу са  правилима струке. НОСБиХ ће након 

анализе достављених докумената, а на  основу  препоруке стручних служби, донијети одлуку о 

евентуалним додатним инструментима обезбјеђења уговорног односа (стварни, персонални и 

сл.), а све у складу са  утврђеним финанцијским ризиком и  анализираним бонитетом  БОС-а. 

Члан 2. 

Инструкција у цјеловитом тексту  уз  измјене и  надопуне  из  члана  1. ове одлуке је саставни 

дио ове одлуке. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  

   Генерални директор 

   др Немања Пандуревић 
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- Инструкција 
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