
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 13/20, од 21.02.2020. 

На основу члана 89. Уговора о оснивању 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. фебруара 2020. године, донијета је 

ОДЛУКА 
О ТРАНСПОЗИЦИЈИ УРЕДБЕ О ИНТЕГРИТЕТУ И ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 

ВЕЛЕПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА ЕНЕРГИЈЕ  

I 

Овом Oдлуком се дефинишу начини и рокови транспозиције и имплементације Уредбе 
(ЕУ) број 1227/2011 Европског парламента и Савјета од 25. октобра 2011. о интегритету 
и транспарентности велепродајног тржишта енергије, прилагођене правном оквиру 
Енергетске заједнице Одлуком Министарског савјета Енергетске заједнице број 
Д/2018/10/МЦ-ЕнЦ од 29. новембра 2018. године, у области електричне енергије. 

II 

Уредба прилагођена правном оквиру Енергетске заједнице у складу са oдлуком из 
тачке I ће бити објављена на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини у 
оквиру интернет презентације Државне регулаторне комисије за електричну енергију 
на адреси www.derk.ba. 

III 

Државна регулаторна комисија за електричну енергију ће без одлагања донијети 
спроведбени акт у циљу осигурања интегритета и транспарентности велепродајног 
тржишта електричне енергије. Овим актом ће се увести јединствена правила у погледу: 
 дефинисања злоупотребе тржишта у погледу манипулације тржиштем, покушаја 

манипулације тржиштем и трговања на основу повлашћених информација, 
 успоставе новог оквира за регистрацију тржишних учесника и надзор велепродајног 

тржишта, у циљу откривања и спречавања манипулације тржиштем и трговања на 
основу повлашћених информација, 

 увођења експлицитне забране злоупотребе тржишта, 
 сарадње са Регулаторним одбором, Секретаријатом и другим институцијама у 

Енергетској заједници и Босни и Херцеговини. 

IV 

Акт из тачке III ове Одлуке бит ће припремљен уз уважавање мишљења и препорука 
Конкуренцијског вијећа Босне и Херцеговине, у складу са одредбама Закона о 
конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09). 

V 

Крајњи рок за примјену акта из тачке III ове Одлуке истиче 29. мајa 2020. године. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32011R1227
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32011R1227
http://www.derk.ba/
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном гласнику 
БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 
 
 
 
 Број: 04-28-2-437-4/19 Предсједавајући Комисије 
12. фебруарa 2020. године  
 Тузла Суад Зељковић 
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