
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 104/06, од 26.12.2006. 

На основу члана 4.2. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне 
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02 и 13/03), Државна 
регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 7. децембра 2006. 
године, донијела је 

ПРАВИЛА 
О ПРИСТУПУ ТРЕЋЕ СТРАНЕ НА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ 

Члан 1. 
Овим правилима уређује се приступ треће стране на електроенергетски преносни 
систем Босне и Херцеговине (у даљем тексту: преносни систем). 

Члан 2. 
Право приступа преносном систему имају сви лиценцирани субјекти за производњу, 
дистрибуцију, снабдијевање, трговину и купци електричне енергије.  

Члан 3. 
Термини који се користе у овим правилима имају значења одређена законом и 
правилима Државне регулаторне комисије за електричну енергију (у даљем тексту: 
ДЕРК). 

Члан 4. 
ДЕРК у оквиру својих надлежности и овлаштења, обезбјеђује успостављање, праћење и 
провођење правила везаних за фер и недискриминирајући приступ трећих страна 
преносном систему као и недискриминаторско понашање према корисницима или 
класама корисника система. 

Члан 5. 
Правилима из претходног члана, ДЕРК ће свима који имају право приступа, омогућити 
приступ преносном систему тако што ће осигурати: 

a) равноправан приступ преносном систему,  

b) поштивање важећих тарифа, 

c) поштивање одредаба које се односе на техничке стандарде, тржишна правила и 
мрежни кодекс, 

d) планирање проширења система да би се задовољиле потребе купаца,  

e) стандарде квалитета за снабдијевање електричном енергијом, одржавање 
фреквенције и регулацију напона и смањење прекида услуга. 

Члан 6. 
Лица која имају право приступа преносном систему подносе писани захтјев субјекту 
лиценцираном за одобравање приступа преносном систему у складу са правилима, која 
омогућавају равноправан приступ електропреносној мрежи свим корисницима 
преносног система, одобреним од стране ДЕРК-а. 
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Члан 7. 
Права и обавезе “Електропреноса БиХ”, “Независног оператора система у БиХ” и лица 
која имају право приступа преносном систему регулишу се уговором.  

Члан 8. 
Приступ треће стране на преносни систем и поред испуњавања услова из члана 5. ових 
правила може бити одбијен, у случају недостатка преносних капацитета, с тим да се за 
такво одбијање морају дати образложени разлози. 

Против одлуке којом се одбија приступ на преносни систем заинтересована страна 
може упутити поднесак ДЕРК-у у складу са Правилником о јавним расправама 
(“Службени гласник БиХ”, број 38/05). 

Члан 9. 
У складу са својим овлашћењима ДЕРК ће изрицати одговарајуће мјере власнику 
лиценце који незаконито одбије приступ треће стране на преносни систем. 

Члан 10. 
Приступ треће стране на преносни систем врши се на објективан и 
недискриминирајући начин и заснива се на објављеним тарифама. 

Члан 11. 
Право приступа треће стране на преносни систем, као кључну компоненту европских 
директива и правила о унутрашњем тржишту електричне енергије, поред закона 
регулишу и методологија за израду тарифа, услови лиценци за рад Електропреноса БиХ 
и НОС-а БиХ, тржишна правила, мрежни кодекс и обим, услови и временски распоред 
отварања тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини.  

ДЕРК прати остваривање права свих учесника на тржишту у приступу преносном 
систему у складу са документима из претходног става.  

Члан 12. 
Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
БиХ”. 

 

 

 Број: 04-28-359/06 Предсједавајући Комисије 

7. децембра 2006. године  

 Тузла мр Владимир ДОКИЋ 
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