
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 60/12, од 06.08.2012. 

 

На основу члана 4.2. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне 
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 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 26. јула 2012. године донијет је 

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРИКЉУЧКУ 

Члан 1. 
У члану 2. Правилника о прикључку (“Службени гласник БиХ”, бр. 95/08 и 79/10), иза 
посљедњег израза додаје се нови израз који гласи: 

“'Максимална могућа снага прихвата вјетроелектрана' означава максималну могућу 
снагу прихвата вјетроелектрана у електроенергетски систем Босне и Херцеговине са 
становишта могућности регулације система. Максимално могућа снага прихвата се по 
јединственом критеријуму расподјељује за коришћење на подручју Републике Српске, 
Федерације БиХ и Брчко Дистрикта БиХ. Максималну могућу снагу прихвата 
вјетроелектрана у електроенергетски систем Босне и Херцеговине са становишта 
могућности регулације система, као и њену расподјелу, на приједлог НОС-а одобрава 
ДЕРК.” 

Члан 2. 

У члану 5., иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4) који гласе: 

“(3) Уз захтјев за издавање Услова за прикључак вјетроелектране на преносни систем поред 
докумената прописаних овим чланом, прилаже се и потврда надлежног органа из 
Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске или Брчко Дистрикта БиХ да је 
вјетроелектрана уврштена у одговарајућу листу произвођача из обновљивих извора и да је 
њена инсталисана снага у оквиру максималне могуће снаге прихвата вјетроелектрана. 

(4) Приликом издавања потврде, надлежни орган ће водити рачуна о укупно утврђеној 
максимално могућој снази прихвата вјетроелектрана и њеној расподјели.”. 

Члан 3. 
Иза члана 9. додаје се нови члан 9а. који гласи: 

“Члан 9а. 

(Обавјештење о издатим Условима за прикључак) 
Електропренос ће након издавања сваког појединачног Услова за прикључак 
вјетроелектране обавијестити надлежни орган из члана 5. став (3) Правилника. 
Обавјештење ће, поред осталог, укључити и информацију о укупном броју и укупној 
инсталисаној снази вјетроелектрана до тада издатих и важећих Услова за прикључак 
вјетроелектрана.”. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објаве у “Службеном гласнику БиХ”, а 
објавиће се и у службеним гласилима ентитета. 
 

 

 Број: 05-28-12-212-24/12  Предсједавајући Комисије 

 26. јула 2012. године  

 Тузла  Милорад Тушевљак  
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