На основу члана 4.8. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 7/02) и чл. 6. и 7.
Правилника о тарифном поступку (“Службени гласник БиХ”, број 44/05), Државна
регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 2. септембра 2010.
године, донијела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ТАРИФА ЗА ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ
Члан 1.
У члану 9. Одлуке о одређивању тарифа за помоћне услуге (“Службени гласник БиХ”,
број 35/10) додаје се нови став (3) који гласи:
“(3) У случају да је обим расположиве регулације мањи од обима потребне регулације,
мјесечни финансијски износи које плаћају субјекти из става (2) овог члана, умањују се
сразмјерно односу обима расположиве и потребне регулације.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, примјењује се од 1. маја 2010. године и
биће објављена у “Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета и Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
У оквиру тарифног поступка за одређивање тарифа за помоћне услуге, у номинацијама
које су достављене од стране произвођача за услуге секундарне и терцијарне регулације
за 2010. годину, понуђени износ био је већи од потребног, тако да је доношењем Одлуке
о одређивању тарифа за помоћне услуге („Службени гласник БиХ“, број 35/10 – у
даљем тексту: Одлука) редуциран до нивоа потребног. Упркос овако израженом
расположењу произвођача у фази номинација, већ у првој половини 2010. године
показало се да у пракси не постоји довољан обим расположиве регулације.
Испоставило се да произвођачи не поштују обавезе које су у погледу обима
номинираних капацитета били сами спремни преузети, као ни обавезе у погледу
обезбјеђивања потребног обима снаге за услуге секундарне и терцијарне регулације
који им је чл. 3. ст. 2. и чл. 4. ст. 3. своје Одлуке прописао ДЕРК. Ово је нарочито
изражено код секундарне регулације гдје је обим пружених услуга умањен за више од
50%.
Иако у садашњем моделу Тржишних правила постоје одредбе према којима се умањује
накнада произвођачима у случају непоштовања прописаних обавеза код пружања
помоћних услуга, ипак, када су у питању крајњи купци, а нарочито квалификовани
купци, ДЕРК је уочио да је постојећи механизам нееластичан, да не уважава принципе
правичности и не доприноси праведној расподјели трошкова код алокације тарифа.
Уважавајући ове принципе, ДЕРК је и овог пута остао на становишту да због знатног
редуцирања обима испоручених услуга од стране произвођача квалификовани купци и
електродистрибуција Брчко дистрикта не треба да плаћају ове услуге у пуном обиму.
Овим купцима због карактера тарифе коју плаћају за помоћне услуге, није било могуће
узети у обзир смањени обим помоћних услуга које су произвођачи пружали, односно
које су купци конзумирали.
Допуном Одлуке о одређивању тарифа за помоћне услуге, ДЕРК не мијења суштину и
смисао постојеће Одлуке, већ само обезбјеђује јасан и недвосмислен приступ у њеној

примјени, чији је циљ да се постигне прецизнија расподјела трошкова, у којој ће сваки
купац плаћати услугу коју је заиста и добио. Досљедно изложеном циљу, у оквирима
својих регулаторних овлаштења и обавеза, ДЕРК штити равноправан и праведан
третман купаца и завршном одредбом допуне Одлуке обавезује на извођење
одговарајућег прерачуна трошкова које су купци имали од 1. маја ове године од када се
Одлука и почела примјењивати.
Најзад, ДЕРК очекује да допуна Одлуке у одређеној мјери корисно допринесе и
постизању потребне избалансираности у пружању помоћних услуга у
електроенергетском систему те већој регуларности тржишта ових услуга, одвраћајући
кориснике система од могућих манипулација и недозвољених понашања.
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