
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 чл. 28., 28а., 28б. и 33. Методологије 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), на сједници Државне регулаторне 
комисије за електричну енергију, одржаној 28. јуна 2016. године, донијета је 

ОДЛУКА 
О ИЗМЈЕНAMA ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА И 

ГРАНИЧНИХ ЦИЈЕНА ЗА ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ  
Члан 1. 

У Одлуци о одређивању коефицијената и граничних цијена за помоћне услуге 
(“Службени гласник БиХ”, бр. 41/15 и 92/15), члан 2. мијења се и гласи: 

“Коефицијенти и граничне цијене за капацитет и енергију секундарне регулације 
одређују се у сљедећим износима:  

- цјеновни коефицијент капацитета секундарне регулације износи 1,2  
(kSecCap

- основна (базна) цијена капацитета секундарне регулације износи 25 
КМ/kW/мјесец,  

 = 1,2),  

(pBaseSecCap
- гранична цијена капацитета секундарне регулације за сваки мјесец износи 30 

КМ/kW/мјесец 

 = 25 KM/kW/мјесец), тако да 

(pMaxSecCap
- коефицијент накнаде за необезбијеђени капацитет секундарне регулације износи 
1,1 (k

 = 30 KM/kW/мјесец), 

PenSecCap
- разлика цијена енергије секундарне регулације нагоре и надоле износи 40 

КМ/MWh  

 = 1,1), 

(S = 40 КМ/MWh)”. 

Члан 2. 
У члану 3. посљедња алинеја мијења се и гласи: 

“- гранична цијена енергије терцијарне регулације нагоре износи 475,55 КМ/MWh  

(pMaxTerEnUp

Члан 3. 

 = 475,55 КМ/MWh)”. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 1. јула 2016. године.  

Диспозитив одлуке се објављује у “Службеном гласнику БиХ”, службеним гласилима 
ентитета и Брчко Дистрикта БиХ. 

Образложење 
Граничне цијене помоћних услуга се одређују у складу са Методологијом за израду 
тарифа за услуге пријеноса електричне енергије, рад независног оператора система и 
помоћне услуге (у даљем тексту: Тарифна методологија). 

Након пет мјесеци примјене новог модела балансирања електроенергетског система 
БиХ појавила се потреба за подешавањем висине граничних цијена за помоћне услуге, 
у складу са понашањем учесника и трендовима који су присутни на тржишту у 
посматраном периоду. 



Како је понуда секундарне резерве у потребном обиму од круцијалне важности за 
ефикасно балансирање електроенергетског система, у том циљу је обављено 
подешавање цијене за пружање ове услуге. Наиме, током претходног периода просјечан 
ниво пружања секундарне резерве износио је 66,6%, што је знатно више него у времену 
прије увођења новог Концепта балансисрања електроенергетског система, али још 
увијек недовољно с обзиром на значај пружања ове услуге у потребном обиму. У циљу 
стимулисања пружалаца извршено је повећање цијене за услугу пружања секундарне 
резерве. Такође, у циљу релаксирања позиције пружалаца код формирања цијена 
енергије у секундарној регулацији, промијењена је вриједност величине С којом је 
дефинисана разлика између цијене енергије нагоре и цијене енергије надоле, на начин 
да је њен износ повећан на 40 КМ/MWh. 

У складу са чланом 28ц. став (4) Тарифне методологије гранична цијена балансне 
енергије терцијарне регулације нагоре једнака је петерострукој вриједности референтне 
цијене електричне енергије на тржишту (pMR

Зависно од даљег развоја ситуације на балансном тржишту, допуштена је могућност 
измјене граничних цијена. 

). Како вриједност референтне цијене 
електричне енергије на тржишту, у смислу члана 31. став (4) Тарифне методологије, 
износи 95,11 КМ/MWh, односно 48,63 €/MWh, то је гранична цијена балансне енергије 
терцијарне регулације нагоре 475,55 КМ/MWh (243,14 €/MWh). 
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