Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 23/19, од 26.03.2019.

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 14. марта 2019. године, донијета је

ОДЛУКА
О ОДОБРЕЊУ МАКСИМАЛНО МОГУЋЕ СНАГЕ ПРИХВАТА ИЗ
НЕУПРАВЉИВИХ ИЗВОРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
1.

Одобрава се приједлог ажуриране максимално могуће снаге прихвата из
неуправљивих извора електричне енергије у електроенергетски систем Босне и
Херцеговине са становишта могућности регулације система, утврђен документом
Независног оператора система у Босни и Херцеговини број 285-1/19 од 28.
фебруара 2019. године, у износу:
− 460 МW за вјетроелектране и
− 400 МW за фотонапонске електране.

2.

У одсуству јединствених критеријума за расподјелу максимално могуће снаге
прихвата из тачке 1. ове Одлуке између Федерације Босне и Херцеговине и
Републике Српске, Државна регулаторна комисија за електричну енергију позива
њихова надлежна тијела да у складу са досадашњом праксом усагласе међусобну
расподјелу, уз могућност уступања једне технологије у корист друге, али уз
поштивање величина дефинисаних овом Одлуком.

3.

Државна регулаторна комисија за електричну енергију, Независни оператор
система у Босни и Херцеговини и Електропренос Босне и Херцеговине биће
писаним путем информисани о усаглашеној расподјели, која ће бити релевантна за
потребе вођења регистара обновљивих извора електричне енергије.

4.

Независни оператор система у Босни и Херцеговини обавезује се да, у складу са
развојем сектора и тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини и регији,
континуирано врши потребне анализе и Државној регулаторној комисији за
електричну енергију доставља иновиране утемељене приједлоге максималне
могуће снаге прихвата из неуправљивих извора електричне енергије.

5.

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Закључци број 05-28-13-330-9/12
од 16. априла 2012. године.

6.

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