Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 35/16 од 13.5.2016.

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 26. Методологије за израду тарифа за услуге преноса електричне енергије,
независног оператора система и помоћне услуге – Пречишћени текст (“Службени
гласник БиХ”, бр. 93/11 и 61/14), на сједници Државне регулаторне комисије за
електричну енергију, одржаној 25. априла 2016. године, донијета је

ОДЛУКА
О ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ НЕДОСТАЈУЋИХ КОЛИЧИНА ПОМОЋНИХ УСЛУГА
ЗА МАЈ 2016. ГОДИНЕ
I
Овом одлуком обезбјеђују се недостајуће количине помоћних услуга за мај 2016.
године, које ће пружити власници лиценце/дозволе, у складу са обавезом из услова за
обављање дјелатности производње које је утврдио надлежни ентитетски регулатор и
други субјекти чији су технички објекти заведени у Регистар пружалаца помоћних
улуга.
II
Уважавајући у основи приједлог Независног оператора система у Босни и Херцеговини
садржан у писму број 522-1/16 од 21. априла 2016. године, недостајући дио капацитета
резерве регулације биће обезбијеђен како слиједи:
а) капацитет резерве секундарне регулације
- Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне, Мостар – 3 MW у вршном и
6 MW у невршном периоду,
- Електропривреда Републике Српске, Требиње – 2 MW у вршном периоду и 7 MW
у невршном периоду,
b) капацитет резерве терцијарне регулације
- Електропривреда Републике Српске, Требиње – 9 MW,
- Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне, Мостар у име и за рачун
субјекта Алуминиј, Мостар – 20 MW.
III
Цијене по којима се пружају услуге из тачке II. ове одлуке једнаке су просјечним
пондерисаним цијенама прихваћених понуда у поступку јавне набавке тих услуга, и
износе:
- капацитет резерве секундарне регулације – 23,47 КМ/kW/мјесец, и то у вршном
периоду 17,6025 КМ/kW/мјесец, а у невршном периоду 5,8675 KM/kW/мјесец,
- капацитет резерве терцијарне регулације – 6,46 KM/kW/мјесец.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику
БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.
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