
Диспозитив Одлуке објављен у “Службеном гласнику БиХ” број 26/08, од 31.03.2008. 

 

На основу члана 4.8. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне 
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02 и 13/03) и чл. 6. и 
7. Правилника о тарифном поступку (“Службени гласник БиХ”, број 44/05), 
рјешавајући по захтјеву “Независног оператора система у Босни и Херцеговини”, број: 
33/07 од 29. октобра 2007. године, Државна регулаторна комисија за електричну 
енергију, на сједници одржаној 20. и 21. марта 2008. године, донијела је  

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ТАРИФА ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ 

ЗА ПОКРИВАЊЕ ГУБИТАКА НА ПРЕНОСНОЈ МРЕЖИ 

Члан 1. 
(1) Одређује се тарифа помоћне услуге за покривање губитака на преносној мрежи у 

износу од 6,94 фенинга/kWh, на основу просјечне цијене на прагу производних 
објеката у Босни и Херцеговини. 

(2) На основу Методологије за израду тарифа за услуге преноса електричне енергије, 
Независног оператора система и помоћне услуге, и података о губицима на 
преносној мрежи из Биланса електричне енергије на мрежи преноса БиХ за 2008. 
годину, који уважавајући статистичко искуствене показатеље износе 332 GWh, 
што чини 3,01% у односу на укупну енергију која се преузима са мреже преноса, 
одређује се финансијски обим ове услуге на годишњем нивоу у износу од 
23.040.800 КМ, са енергетским и финансијским вриједностима, како слиједи: 

Губици на мрежи преноса у 2008. години 

мјесец фенинг/kWh GWh Износ КМ
јануар 6,94 34 2 359 600 
фебруар 6,94 28 1 943 200 
март 6,94 26 1 804 400 
април 6,94 25 1 735 000 
мај 6,94 24 1 665 600 
јуни 6,94 24 1 665 600 
јули 6,94 29 2 012 600 
аугуст 6,94 27 1 873 800 

септембар 6,94 26 1 804 400 
октобар 6,94 27 1 873 800 
новембар 6,94 29 2 012 600 
децембар 6,94 33 2 290 200 
укупно  332 23 040 800 

(3) Прије почетка сваког календарског мјесеца Независни оператор система у Босни и 
Херцеговини (НОС БиХ) ће субјектима који посједују лиценцу за производњу 
електричне енергије, односно електропривредама у БиХ доставити њихове 
обавезе и дневне 24-сатне дијаграме енергије коју су дужни обезбиједити за 
покривање губитака на мрежи преноса за наредни календарски мјесец. Ови 
износи ће бити пријављени у оквиру процедура дневног планирања. 

(4) По истеку сваког календарског мјесеца НОС БиХ ће на основу података из 
дневног распореда и података добивених са мјерних тачака направити обрачун 
губитака на преносној мрежи у коме ће бити назначене енергетске и финансијске 
позиције свих субјеката. За износе који се, након мјесечног обрачуна НОС-а БиХ, 
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појаве као обавезе и потраживања између електропривреда у БиХ (балансно 
одговорних страна), користиће се тарифа из става (1) овог члана. 

(5) Обавезе субјеката који немају властиту производњу (квалификовани купци и 
Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине) у покривању преносних губитака, биће 
дефинисане Уговорима о балансирању који се имају закључити са балансно 
одговорном страном најкасније у року од 15 дана од ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 2. 
(1) На основу годишњег износа потребног за набавку помоћне услуге енергије за 

покривање губитака на преносној мрежи и укупне енергије која се преузима са 
мреже преноса у 2008. години од 11.045.616.075 kWh, одређује се тарифа за 
покривање губитака на преносној мрежи од 0,2086 фенинга/kWh. 

(2) Корисници услуга из претходног става су сви лиценцирани субјекти који 
преузимају електричну енергију са мреже преноса и квалификовани купци 
прикључени на напонски ниво 110 kV и више. 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, примјењује се од 1. априла 2008. године и 
биће објављена у “Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета и Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине. 

Образложење 

У циљу комплетирања регулаторног третмана помоћних услуга, ДЕРК одређује и 
тарифе помоћне услуге за покривање губитака на преносној мрежи, чиме се омогућава 
да субјекти који пружају ове услуге, остварују одговарајуће приходе по том основу.  

Одлуком се одређује тарифа од 6,94 фенинга/kWh која се примјењује за обрачун 
обавеза и потраживања између електропривреда (балансно одговорних страна). 
Планирани износ губитака за 2008. годину је 332 GWh, у складу са Билансом 
електричне енергије на мрежи преноса БиХ за 2008. годину, или 3,01% у односу на 
енергију која се преузима са преносне мреже.  

НОС БиХ прописује количине енергије које су балансно одговорне стране дужне 
обезбиједити на страни производње (ињектирати у мрежу) у циљу покривања губитака 
на мрежи преноса које узрокују купци у оквиру њихове балансно одговорне стране, при 
чему се уважава реализација из претходног мјесеца. На тај начин свака од балансно 
одговорних страна покрива преносне губитке које узрокују њени купци, уз могућност 
да се мањи дио тих губитака појављује као обавезе, односно потраживања између 
балансно одговорних страна након мјесечног обрачуна. Одлука је у духу актуелне 
праксе енергетских поравнања између балансно одговорних страна. 

Мјесечни обрачун НОС БиХ обавља на основу података о мјерењима на границама 
преносне мреже према производним јединицама, односно дистрибутивној мрежи, 
узимајући у обзир и прекограничну размјену енергије. 

У важећем регулаторном систему тарифни купци плаћају преносне губитке у оквиру 
тарифа за крајње купце које одређују ФЕРК и РЕРС, док квалификовани купци 
експлицитно плаћају ове тарифе својој балансно одговорној страни у износу од 0,2086 
фенинга/kWh. Одлука предвиђа да квалификовани купци закључују уговор о 
балансирању са својом балансно одговорном страном, што је обавеза предвиђена и 
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Тржишним правилима. Једини квалификовани купац у БиХ у 2008. години, Алуминиј 
Мостар, дио своје потрошње подмирује као тарифни купац. 

Прописана тарифа за покривање губитака нижа је од актуелних цијена на тржишту 
електричне енергије. Међутим, све цијене за купце у БиХ тренутно су регулисане 
(тарифе за крајње купце које одређују ФЕРК и РЕРС, тарифе за услуге преноса, рад 
НОС-а БиХ и тарифе за помоћне услуге које одређује ДЕРК). Тарифе за губитке, као и 
тарифе за остале помоћне услуге, формирају се на основу регулисаних производних 
цијена, и овом одлуком задржавају карактер регулисаних.  

Свјестан стања на тржишту, ДЕРК ће пратити провођење ове одлуке, а посебно 
испуњавање обавеза балансно одговорних страна. 

 
 

 Број: 04-28-395-60/07 Предсједавајући Комисије 

 21. марта 2008. године 

 Тузла Мирсад Салкић 


