Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 33/22, од 24.05.2022.

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 18. маја 2022. године, донијета је

ОДЛУКА

О ОДОБРАВАЊУ УКИДАЊА МАКСИМАЛНО МОГУЋЕ СНАГЕ ПРИХВАТА
ИЗ НЕУПРАВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
1.

Одобрава се приједлог укидања максимално могуће снаге прихвата из
неуправљивих извора енергије у електроенергетски систем Босне и Херцеговине са
становишта могућности регулације система, утврђен документом Независног
оператора система у Босни и Херцеговини (НОС БиХ) број 473-1/22.

2.

Обавезује се НОС БиХ да континуирано, а најмање једном годишње, извјештава
Државну регулаторну комисију за електричну енергију (ДЕРК) о свим аспектима
примјене ове одлуке, укључујући расположивост регулационих резерви, статус
регионалних иницијатива и прojeкaтa Eврoпскe мрeжe oпeрaтoрa прeнoснoг систeмa
зa eлeктричну eнeргиjу (ENTSO-E) кojи сe oднoсe нa прeкoгрaничну рaзмjeну рeгулaционе eнeргиje, те економско-финансијске аспекте интеграције неуправљивих
обновљивих извора електричне енергије у електроенергетски систем БиХ.

3.

Обавезује се Електропренос Босне и Херцеговине да по истеку календарске године
доставља ДЕРК-у сажетак Регистра поднијетих захтјева корисника за прикључак на
преносну мрежу са збирним подацима о прикључној снази и броју захтјева датим по
технологијама и фазама прикључења, те ажурирани преглед свих објеката
прикључених на преносну мрежу.

4.

Позивају се и друге институције да, у оквирима својих надлежности, предузимају
активности које су усмјерене на повећање производње из обновљивих извора
електричне енергије.

5.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одобрењу максимално
могуће снаге прихвата из неуправљивих извора енергије (“Службени гласник БиХ”,
број 56/20).

6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у “Службеном
гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и
Херцеговине.

Број: 05-28-13-123-2/22

Предсједавајућа Комисије
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