На основу члана 4.8. 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. 6. и 7. Правилника о тарифном поступку (“Службени гласник БиХ”, број
44/05), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију одржаној 26.
јануара 2012. године, донијета је

ОДЛУКА

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ТАРИФА ЗА ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ
Члан 1.
У Одлуци о одређивању тарифа за помоћне услуге (“Службени гласник БиХ”, број
104/11), члан 8. став (1) мијења се и гласи:
“Одређује се тарифа помоћне услуге за покривање губитака на прeносној мрежи у
износу од 9,12 фенинга/kWh, као највиша просјечна производна цијена коју
појединачно имају три балансно одговорне стране”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, примјењује се од 1. фебруара 2012. године
и биће објављена у “Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета и
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
Анализа ефеката функционисања постојећег концепта пружања помоћних услуга у
електроенергетском систему Босне и Херцеговине, указала је да балансно одговорне
стране не извршавају у потпуности своје обавезе покривања губитака на мрежи преноса
које узрокују потрошачи са њиховог конзумног подручја. Оваква пракса константно
ствара разлике у енергетским позицијама балансно одговорних страна онемогућавајући
правичан распоред енергије за покривање губитака између балансно одговорних страна
односно њихових финансијских обавеза по овом основу.
С обзиром да се ради о значајнијим разликама између реализоване енергије и обавеза
покривања губитака балансно одговорних страна и уочивши да одступањима појединих
балансно одговорних страна у одређеној мјери погодује и висина важеће тарифе, ДЕРК
се одлучио да је измјеном Одлуке о одређивању тарифа за помоћне услуге коригује.
ДЕРК сматра да ће ова измјена допринијети смањењу износа за ангажовану и
обрачунату помоћну услугу покрића губитака електричне енергије на преносној мрежи
и њиховом праведнијем обрачуну између балансно одговорних страна, истовремено
одвраћајући кориснике система од могућих манипулација и недозвољених понашања.
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