
Диспозитив Одлуке објављен у “Службеном гласнику БиХ” број 2/23, од 10. 1. 2023. 

На основу чл. 4.2. и 5.3. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне 
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) 
и члана 36. Пословника о раду (“Службени гласник БиХ”, број 5/05), на приједлог 
Независног оператора система у Босни и Херцеговини, број 06-1567-1/22 од 23. децембра 
2022. године, на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, 
одржаној 28. децембра 2022. године, донијета је 

ОДЛУКА 
О ОДОБРАВАЊУ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛА ЗА ДОДЈЕЛУ 

ПРЕКОГРАНИЧНИХ ПРЕНОСНИХ КАПАЦИТЕТА 

I 
Државна регулаторна комисија за електричну енергију одобрава измјене и допуне 
правила за додјелу прекограничних преносних капацитета, одобрених Одлуком број 04-
14-2-236-3/17 (“Службени гласник БиХ”, број 68/17), како слиједи: 
- Правила о измјенама и допунама Усклађених правила за додјелу дугорочних права 

преноса на границама зоне трговања које опслужује Канцеларија за координисане 
аукције у југоисточној Европи (СЕЕ ЦАО) са Посебним анексом, и 

- Правила о измјенама и допунама Правила за експлицитну дневну додјелу преносних 
капацитета на границама зоне трговања које опслужује СЕЕ ЦАО. 

II 
Правила из тачке I ове одлуке објавиће се на начин одређен интерним актима Независног 
оператора система у Босни и Херцеговини.  

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику БиХ”. 
 
 
 
 Број: 04-14-2-325-3/22 Предсједавајући Комисије 
 28. децембра 2022. године  
 Тузла Суад Зељковић 
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