Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 42/18, од 22.06.2018.

На основу члана 89. Уговора о успостави Енергетске заједнице (“Службени гласник
БиХ – Међународни уговори” број 09/06) и чл. 1. и 4. 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), на сједници Државне регулаторне комисије за
електричну енергију одржаној 12. јуна 2018. године, донијета је

ОДЛУКА
О ТРАНСПОЗИЦИЈИ ПРАВИЛА ЗА РАД МРЕЖА У ВЕЗИ ПРИКЉУЧИВАЊА
I
Овом одлуком се дефинишу начини и рокови транспозиције уредби Европске комисије
прилагођених правном оквиру Енергетске заједнице кроз одлуке Сталне групе на
високом нивоу од 12. јануара 2018. године, у сектору електричне енергије у Босни и
Херцеговини, како слиједи:
 Одлука бр. 2018/03/PHLG-EnC о инкорпорирању Уредбе Комисије (ЕУ) 2016/631 од
14. априла 2016. године о успостављању мрежних правила за захтјеве за
прикључивање произвођача електричне енергије на мрежу,
 Одлука бр. 2018/04/PHLG-EnC о инкорпорирању Уредбе Комисије (ЕУ) 2016/1447
од 26. августа 2016. године о успостављању мрежних правила за захтјеве за
прикључивање на мрежу система за пренос истосмјерном струјом високог напона и
истосмјерно прикључених модула електроенергетског парка,
 Одлука бр. 2018/05/PHLG-EnC о инкорпорирању Уредбе Комисије (ЕУ) 2016/1388
од 17. аугуста 2016. године о успостављању мрежних правила за прикључак купца.
II
Уредбе прилагођене правном оквиру Енергетске заједнице у складу са одлукама из
тачке I ће бити објављене на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини у
оквиру интернет презентације Државне регулаторне комисије за електричну енергију (у
даљњем тексту ДЕРК) на адреси www.derk.ba.
III
Задужује се Независни оператор система у Босни и Херцеговини (у даљњем тексту
НОС БиХ) да без одлагања ДЕРК-у на одобрење достави Мрежни кодекс, те да
истовремено приступи иновирању и својих осталих аката којима ће бити уважене
обавезе дефинисане одредбама из:
 Чланова 4(2)(а)(б), 7(4), 58, 59, 61(1), 68(1) и 69(1) прилагођене Уредбе Комисије
(ЕУ) 2016/631,
 Чланова 4(2)(а)(б), 5(4), 75, 76 и 78(1) прилагођене Уредбе Комисије (ЕУ) 2016/1447,
и
 Чланова 4(2)(а)(б), 6(4), 51(1), 56. и 57. прилагођене Уредбе Комисије (ЕУ)
2016/1388.
IV
Задужује се НОС БиХ да, у року од четири мјесеца од дана доношења ове одлуке,
ДЕРК-у на одобрење достави Мрежни кодекс и друга релевантна правила усклађена са
осталим захтјевима садржаним у уредбама из тачке II ове одлуке.

V
Паралелно са активностима НОС-а БиХ из тачака III и IV ове Одлуке, ДЕРК ће
проводити активности на иновирању Правилника о прикључку (“Службени гласник
БиХ”, бр. 95/08, 79/10, 60/12 и 83/17), те осталих релевантних аката, у складу са
прописаним процедурама.
VI
Позивају се Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине,
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске и друга надлежна тијела да
осигурају усклађеност својих релевантних аката са захтјевима садржаним у уредбама из
тачке II ове одлуке.
VII
Крајњи рок за примјену аката из тачака III, IV и V Уговора о успостави Енергетске
заједнице ове Одлуке истиче 12. јуна 2021. године.
VIII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном гласнику
БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
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