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 члана 28д. 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 ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ТАРИФАМА ЗА СИСТЕМСКУ И ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ
Члан 1.
У Одлуци о тарифама за системску и помоћне услуге (“Службени гласник БиХ”, број
2/16), у члану 2. став (1) мијења се и гласи:
“Одређује се тарифа за системску услугу у износу од 0,3761 фенинга/кWх”.
Члан 2.
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.
Obrazloženje
Поступак одређивања тарифа за системску и помоћне услуге спроведен је кроз тарифни
поступак покренут по захтјеву Независног оператора система у Босни и Херцеговини (у
даљњем тексту: НОС БиХ), број: 34/15 од 30. октобра 2015. године, а одлука је донијета
29. децембра 2015. године.
Прорачун потребног прихода за набавку помоћних услуга, обављен је на основу понуда
и резултата из завршених тендерских процедура које је НОС БиХ спровео, као и
процјене за недостајуће капацитете за 2016. годину. Тада је наглашено да с обзиром да
се у електроенергетском сектору Босне и Херцеговине у праксу уводи нови модел
набавке помоћних и пружања системске услуге, ДЕРК ће континуирано пратити
примјену ове одлуке и правила која регулишу ову област.
Након пет мјесеци примјене новог модела балансирања електроенергетског система
БиХ указала се потреба за подешавањем тарифе за системску услугу, узимајући у обзир
обим трошкова набавке помоћних услуга у том периоду и процјене за преостали период
до краја године. У наредној табели приказани су планирани и остварени трошкови
набавке помоћних услуга у периоду јануар-мај 2016. године:
услуга
1
секундарна резерва
терцијарна резерва нагоре
терцијарна резерва надоле

предвиђени
трошкови
(КМ)
2

5 439 173
5 943 200
279 000

остварени
трошкови
(КМ)
3

3 620 752
4 407 790
209 561

разлика
(КМ)

%

4=2-3

5=3/2

1 818 421
1 535 410
69 439

66,6
74,2
75,1

енергија
за
покривање
губитака
укупно
компензације*
укупно са компензацијама

12 450 710
24 112 083
24 112 083

11 613 180
19 851 282
-2 878 212
16 973 071

837 530
4 260 800
2 878 212
7 139 012

93,3
82,3
70,4

* Због одступања регулационог подручја БиХ у смјеру суфицита, кроз компензационе програме примљена је енергија из
регулационог блока СХБ у износу 35,6 GWh

Трошкови секундарне и терцијарне резерве и енергије за покривање губитака у
преносном систему износили су 19,85 мил. КМ што је 4,26 мил. КМ или 17,7% мање од
планираних. Уз то кроз компензационе програме примљена је енергија од 35,6 GWh у
вриједности 2,88 мил. КМ, што у збиру даје износ од 7,14 мил. КМ. Укупан вишак на
рачуну свих услуга износио је 9,45 мил. КМ, а разлика од 2,31 мил. КМ се односи на
приходе веће од предвиђених због преузимања енергије из преносног система за 56,5
GWh више од планиране Билансом електричне енергије на мрежи преноса за 2016.
годину, затим пенализовање субјеката који су пружали услуге у обиму мањем од
уговореног, енергију утрошену у објектима 110 кВ коју је испоручио снабдјевач ЕП
ХЗХБ, те финансијски салдо који се односи на одступања балансно одговорних страна
и испоручену енергије регулације.
Како су трошкови набавке помоћних услуга секундарне и терцијарне резерве, те
енергије за покривање губитака у преносном систему били мањи од планираних, а уз то
је и компензација нежељених одступања регулационог подручја БиХ као величина која
се не може поуздано предвиђати ишла у прилог умањења трошкова, односно увећања
стања на рачуну свих услуга, то се тарифа за системску услугу подешава на нову
вриједност од 0,3761 фенинга/kWh. На овај начин ће се обезбиједити уравнотежен
однос прихода по основу тарифе за системску услугу и расхода по основу плаћања за
набавку помоћних услуга.
ДЕРК ће и даље пратити развој прилика на тржишту и по потреби приступити
подешавању тарифе за системску услугу.
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