Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 52/19, од 02.08.2019.

На основу члана 4.2 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 Државне регулаторне комисије за електричну
енергију (“Службени гласник БиХ”, број 2/05), на сједници Државне регулаторне
комисије за електричну енергију, одржаној 24. јула 2019. године, донијета је

ОДЛУКА

О ОДОБРЕЊУ ИНДИКАТИВНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ПРОИЗВОДЊЕ
ЗА ПЕРИОД 2020 – 2029. ГОДИНА
1.

Одобрава се Индикативни план развоја производње за период 2020 – 2029.
година, који је утврдио “Независни оператор система у Босни и Херцеговини” на
162. сједници Управног одбора одржаној 14. јуна 2019. године.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а диспозитив одлуке биће објевљен у
“Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета.
Образложење

Независни оператор система у Босни и Херцеговини (у даљњем тексту: НОС БиХ)
доставио је 30. априла 2019. године Државној регулаторној комисији за електричну
енергију (у даљњем тексту: ДЕРК) Одлуку о утврђивању Индикативног плана развоја
производње за период 2020. – 2029. година, број 25/19, донесену на 157. сједници
Управног одбора НОС-а БиХ од 29. априла 2019. године, као и том Одлуком одобрени
Индикативни план развоја производње за период 2020. – 2029. година (у даљњем тексту:
Индикативни план). О овом планском документу, на иницијативу ДЕРК-а, 2. априла 2019.
године обављена је јавна расправа.
ДЕРК је детаљно размотрио достављени Индикативни план, те је своја запажања и
коментаре упутио НОС-у БиХ 28. маја 2019. године, захтијевајући дораду овог планског
документа и његово поновно достављање ДЕРК-у на одобрење.
НОС БиХ се дописом од 10. јуна 2019. године очитовао на изнијета запажања ДЕРК-а, те
најавио да ће се на првој наредној сједници Управног одбора разматрати ДЕРК-ов позив за
дораду Индикативног плана и утврдити иновирана верзија.
Констатујући да у иновираном документу није уважен значајан дио раније упућених
запажања, ДЕРК уз доношење ове Одлуке Закључком број 05-28-13-144-9/19 од 24. јула
2019. године наглашава своје ставове о начину и процедури израде Индикативног плана,
на којима ће инсистирати у наредном периоду.
Заузимајући став да је ипак приоритетни циљ наставак даљњих планских процеса који су
везани или условљени Индикативним планом и дефинисање развојних усмјерења преносне
мреже, и поред резерви изнесених у Закључку, ДЕРК је донио одлуку као у диспозитиву.
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