
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 1/15, од 12.01.2015. 

На основу чл. 4.1, 4.2, 5.3 и 9.7 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), члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за 
електричну енергију (“Службени гласник БиХ”, број 2/05) и захтјева Независног 
оператора система у Босни и Херцеговини, број: 3492-1/14 од 16. децембра 2014. 
године, на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 
30. децембра 2014. године, донијета је 

ОДЛУКА 
О ТЕСТНОМ ПЕРИОДУ ПРИМЈЕНЕ СПРОВЕДБЕНИХ ПРАВИЛА И  
ПРОЦЕДУРА ПРУЖАЊА ПОМОЋНИХ УСЛУГА И БАЛАНСИРАЊА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I 
Тестни период из члана 15. став (1) Одлуке о привременом уређењу начина обезбјеђења 
и пружања помоћних услуга и балансирања електроенергетског система Босне и Херце-
говине (“Службени гласник БиХ”, број 92/14) траје најдуже до 31. маја 2015. године. 

II 
До наведеног рока Независни оператор система у Босни и Херцеговини (НОС БиХ) ће 
испунити све предуслове за ефективну примјену Одлуке о привременом уређењу, 
укључујући објаву спроведбених правила и процедура, стављање у пуну функцију 
Система за даљинско очитавање бројила (АМР систем), набавку потребних 
програмских алата и обуку особља. 

III 
Прије почетка ефективне примјене, НОС БиХ ће реализовати набавке потребних 
капацитета секундарне и терцијарне резерве, а ДЕРК ће одредити тарифе за системске 
услуге и остале нумеричке вриједности предвиђене Методологијом 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). 

IV 
НОС БиХ и тржишни учесници ће провјеравати сва рјешења из спроведбених правила 
и процедура пружања помоћних услуга и балансирања електроенергетског система 
БиХ. НОС БиХ ће промптно отклањати уочене недостатке у пружању помоћних услуга 
и балансирања електроенергетског система БиХ. 

V 
У току трајања тестног периода НОС БиХ ће достављати ДЕРК-у редовне мјесечне 
извјештаје о примјени Одлуке о привременом уређењу. 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 
БиХ”. 
 
 
 Број: 04-28-7-369-8/14 Предсједавајући Комисије 
 30. децембра 2014. године  
 Тузла Никола Пејић 



Образложење 
 

Државна регулаторна комисија за електричну енергију је 26. марта 2014. године 
донијела Одлуку о утврђивању Концепта помоћних услуга за балансирање 
електроенергетског система Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Концепт).  

Истовремено је донијет Закључак о усвајању Плана активности на реализацији 
Концепта и Закључак о покретању активности на доношењу нових Тржишних правила 
и припреми додатних процедура и правила потребних за њихову имплементацију, како 
би ефективна примјена рјешења из Концепта започела 1. јануара 2015. године. 

У времену које је слиједило након доношења поменутог сета докумената, озбиљно је 
нарушена динамика провођења планираних активности. Мада су измјене Методологије 
за израду тарифа за услуге преноса, НОС-а и помоћне услуге, правовремено извршене 
(16. јула 2014. године), значајно успоравање динамике, па и потпуни застој у другим 
активностима, довео је до немогућности реализације каснијих фаза, као што је 
правовремено провођење тестног периода, набавка капацитета секундарне и терцијарне 
резерве, доношење одлуке о тарифама за системске услуге итд. 

ДЕРК је, у циљу превладавања постојећег стања и потпуног застоја у имплементацији 
Плана активности, 18. новембра 2014. године донио Одлуку о привременом уређењу 
начина обезбјеђења и пружања помоћних услуга и балансирања електроенергетског 
система БиХ. Том одлуком предвиђено је да се прије почетка њене ефективне примјене 
тестирају спроведбена правила и процедуре до 31. децембра 2014. године, уз могућност 
продужења на захтјев НОС-а. 

НОС БиХ је својим захтјевом од 16. децембра 2014. године процијенио да се 1. јуни 
2015. године може прихватити као оријентациони рок за почетак ефективне примјене 
Одлуке. Прихватајући захтјев НОС-а БиХ за продуљење тестног раздобља, ДЕРК 
доноси Одлуку о тестном раздобљу примјене спроведбених правила и процедура 
пружања помоћних услуга и балансирања електроенергетског система БиХ. 
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