Диспозитив одлуке објављен у “Службеном гласнику БиХ” број 104/11, од 28.12.2011.

На основу чл. 4.2 и 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 члана 16. Методологије за израду тарифа за услуге дистрибуције електричне
енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број
89/11), рјешавајући по захтјеву Јавног предузећа за комуналне дјелатности “Комунално
Брчко” д.о.о., Брчко Дистрикт БиХ, број: 02.01-16685/11 од 4. новембра 2011. године,
на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију одржаној 22.
децембра 2011. године, донијета је

ОДЛУКА
О ТАРИФНИМ СТАВОВИМА ЗА УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овом одлуком утврђују се цијене дистрибуције електричне енергије, изражене кроз
тарифне ставове, који служе за обрачун и наплату услуга дистрибуције електричне
енергије од квалификованих купаца електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и
Херцеговине.
Члан 2.
(Тарифни ставови)
Тарифни ставови за услуге дистрибуције електричне енергије за купце у Брчко
Дистрикту Босне и Херцеговине су сљедећи:
Тарифни ставови за услуге дистрибуције електричне енергије
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Члан 3.
(Обрачунска снага)
Обрачунска снага износи 5 kW за тарифне групе купаца из категорија потрошње на 0,4
кВ код којих се обрачунска снага не утврђује мјерењем (2. и 3. тарифна група из
категорије остала потрошња).
Члан 4.
(Тарифни ставови према сезонама и добу дана)
(1)

(2)

Тарифни ставови за активну енергију примјењују се према сезони, и то:
a)

у вишој сезони (ВС) од 1. октобра до 31. марта,

b)

у нижој сезони (НС) од 1. априла до 30. септембра.

Тарифни ставови за активну енергију примјењују се према добу дана, и то:
a)

већи дневни тарифни ставови (ВТ) од 6 до 22 сата током зимског рачунања
времена, односно од 7 до 23 сата током љетног рачунања времена,

b)

мањи дневни тарифни ставови (МТ) од 22 до 6 сати током зимског рачунања
времена, односно од 23 до 7 сати током љетног рачунања времена.
Члан 5.
(Обавеза објаве тарифних ставова)

Јавно предузеће за комуналне дјелатности “Комунално Брчко” д.о.о., Брчко Дистрикт
БиХ, као корисник привремене лиценце за обављање дјелатности дистрибуције и
снабдијевања електричном енергијом, дужно је на одговарајући начин објавити
тарифне ставове и релевантне одредбе ове одлуке, те их учинити доступним свим
купцима на подручју Брчко Дистрикта БиХ.
Члан 6.
(Завршне одредбе)
(1)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, примјењује се од 1. јануара 2012.
године и биће објављена у “Службеном гласнику БиХ” и службеном гласилу
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

(2)

Одлука са образложењем доставиће се подносиоцу захтјева и објавити на
интернет страници ДЕРК-а у року од 30 дана од дана доношења.
Образложење

Сходно Одлуци о оснивању јавног предузећа “Комунално Брчко” д.о.о., Брчко
Дистрикт БиХ (“Службени гласник БД БиХ”, бр. 20/07, 21/07, 24/08 и 33/09),
“Комунално Брчко” д.о.о., Брчко Дистрикт БиХ (у даљем тексту: Компанија) дужно је
омогућити дистрибуцију електричне енергије, те вршити снабдијевање корисника
система и купаца електричном енергијом на свом подручју дјеловања.
У складу са чланом 7. 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 –
у даљем тексту: Закон о преносу) и чланом 107a. Закона о електричној енергији
(“Службени гласник БД БиХ”, бр. 36/04, 28/07 и 61/10) за обављање ових активности
Компанија је била дужна прибавити лиценцу Државне регулаторне комисије за
електричну енергију (у даљем тексту: ДЕРК), а према условима, критеријумима и
процедурама које одреди ДЕРК.
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Компанија је од 19. јануара 2011. године власник привремене лиценце за обављање
дјелатности дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом на подручју Брчко
Дистрикта БиХ, регистрациони број: 05-28-12-017-2/11 издате одлуком ДЕРК
(“Службени гласник БиХ”, број 7/11).
Тарифе за услуге производње, дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом у
Брчко Дистрикту БиХ, сагласно напријед поменутим законима регулише и одобрава
ДЕРК.
У циљу несметаног финансирања Компанијe, ДЕРК је својом одлуком
брoj: 04-28-5-018-5/11 од 27. јануара 2011. године одредио привремене тарифне
ставове, који служе за обрачун и наплату електричне енергије од неквалификованих
(тарифних) купаца електричне енергије у Брчко Дистрикту БиХ.
У наставку активности на успостављању транспарентних правила за регулисање
електроенергетских дјелатности на територији Брчко Дистрикта БиХ, ДЕРК је
26. октобра 2011. године усвојио Методологију за израду тарифа за услуге
дистрибуције електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број 89/11 – у даљем тексту Методологија).
У складу са одредбама Методологије, Компанија је 4. новембра 2011. године упутила
ДЕРК-у захтјев за одређивање тарифа за услуге дистрибуције електричне енергије
брoj: 02.01-16685/11 (запримљен у ДЕРК-у под бројем: 04-28-5-334/11 дана 4. новембра
2011. године), a тарифни поступак покренут је закључком ДЕРК-а број 04-28-5-334-1/11
од 8. новембра 2011. године.
ДЕРК је уважио околности да је Компанији било само дјелимично могуће испоштовати
да захтјев буде поднијет на тарифним обрасцима, са свим подацима и информацијама
прописаним Одлуком о одређивању образаца за достављање података у тарифном
поступку (“Службени гласник БиХ”, број 44/05).
У плану за 2012. годину Компанија планира количину електричне енергије за потребе
снабдијевања купаца у Брчко Дистрикту БиХ у износу 280.100.000 kWh. Такође,
планирани су дистрибутивни губици од 13,8% тј. у апсолутном износу од
38.665.115 kWh, тако да укупна енергија која улази у обрачун дистрибутивне
мрежарине износи 241.434.885 kWh.
Разматрање захтјева за тарифе кроз поступак одобравања тарифа у највећој могућој
мјери мора испоштовати основна начела која прописују да ће тарифе бити праведне и
разумне, равноправне, засноване на објективним критеријумима и оправданим
трошковима и одређене на транспарентан начин.
Подаци Компаније за дјелатност дистрибуције електричне енергије наводе слиједеће
планиране трошкове и расходе за 2012. годину, остварење за 2010. годину и процјену
остварења за 2011. годину:
Трошкови и расходи (КМ)
Материјални трошкови
Трошкови услуга
Трошкови радне снаге
Амортизација
Нематеријални трошкови
Остали расходи
Укупно трошкови и
расходи

2010

2011 процјена

2012 захтјев

1 004 748
345 065
3.828.406
421 640
243.989
229 066

836 730
331 237
4 142 316
474 012
262 041
150 000

1 137 500
427 700
4 311 300
518 700
277 850
162 751

6 072 914

6 196 336

6 835 801
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Уз напријед поменута ограничења у погледу потпуности, поузданости и јасноће
доступних информација, Комисија је усмјерила своја разматрања на све елементе у
трошковној структури које је истицала Компанија, те на основу њихове властите
опсервације излаже слиједећа своја становишта:
Из нацрта финансијског плана Компанијe за 2012. годину може се сагледати структура
трошкова у категорији материјалних трошкова. Обзиром на остварење ове врсте
трошкова у протеклом периоду, те очекивања да ће остварењем планираних
инвестиција бити повећан обим средстава у власништву Компаније, може се одобрити
за ову групу трошкова износ од 1 004 748 KM који је у висини остварења у 2010.
години.
За разлику од финансијских извјештаја за 2010. годину и процјене за 2011. годину, у
плану за 2012. годину Компанија експлицитно не наводи трошкове услуга, али се
захтијевани износ може препознати под ставком производних трошкова. Иако у
коментарима на Извјештај водитеља поступка Компанија тврди да је уочени тренд
трошкова услуга више посљедица могућности улагања предузећа у ову врсту радова, а
мање стварних потреба базираних на стварном стању опреме, Комисија сматра да је
примјетан одређени стабилан тренд када су у питању ови трошкови, па се из свих
предочених доказа подносиоца захтјева не може закључити да постоји потреба за
значајним повећањем у односу на процјену остварења у 2011. години. Из наведених
разлога се за 2012. годину сматра оправданим за трошак услуга одобрити износ од
348.329 КМ.
За трошак радне снаге у 2012. години Компанија је затражила износ од 4.311.300 КМ,
што уз повећање просјечног броја запослених на 259 чини просјечно повећање трошка
по запосленом од око 2%. Обзиром да није достављена детаљнија систематизација
радних мјеста, а да се алокација заједничког (административног) особља врши према
учешћу прихода радних јединица у укупно оствареном приходу предузећа, намеће се
закључак да је велика већина трошкова рада административног особља алоцирана на
електроенергетску дјелатност у Компанији. Евидентно је да Компанија, поред 13
радника запослених у 2011. години (разлика броја просјечно запослених у 2011. и 2010.
години), планира запослити још 8 нових радника у 2012. години. Оправданост намјере
запошљавања нових радника није посебно образложена, а и обим рада и услуга РЈ
Електродистрибуција се значајно не мијења у односу на ранији период. Узимајући у
обзир свеукупну економску ситуацију и потребу ограничавања трошкова ове врсте,
није оправдано одобрити захтијевано повећање трошка радне снаге. Уколико се
претпостави да ће у 2012. години у Компанији бити просјечно више 8 запослених, са
достигнутим просјечним платама и накнадама из 2011. године, разумно је одобрити
одговарајуће повећање трошка радне снаге за 3% у односу на процјену остварења у
2011. години, што представља укупан износ од 4.270.439 КМ.
У тарифном захтјеву Компанија није посебно образлагала висину трошка
амортизације, али је кроз јавну расправу појашњен обрачун трошка амортизације на
средства која се воде ванбилансно и стање осталих средстава у билансу стања за 2012.
годину. Обзиром да је Компанија обрачун амортизације вршила само на средстава у
свом власништву, може се закључити да је пораст трошка амортизације у 2012. години
узрокован планираним активирањем средстава, те се сматра оправданим одобрити
трошак амортизације у траженом износу од 518.700 КМ.
У групи нематеријалних трошкова подразумијевају се нематеријални трошкови као
што су: трошкови репрезентације, трошкови осигурања имовине и лица, трошкови
чланарина и остали нематеријални трошкови (стипендије, таксе, регистрација
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возила итд.). У нормалним условима, по својој структури ова категорија трошкова не
зависи много од редовног пословања. Имајући у виду да Компанија није детаљније
образложила тражено повећање, не може се оправдати захтијевани износ на овој
трошковној позицији, већ је логичније и разумно да се одобри трошак у износу од
243.989 КМ што одговара остварењу у 2010. години.
Обзиром да Компанија није доставила детаљнију аналитику позиције осталих расхода,
нити пружила образложење за ову групу трошкова, сматра се разумним одобрити износ
на нивоу остварења у 2011. години од 150.000 КМ.
Имајући у виду све наведено, одређен је потребан приход у 2012. години Компанији за
дјелатност дистрибуције електричне енергије у износу од 6.536.205 КМ.
У циљу одређивања дистрибутивне мрежарине тј. тарифних ставова за услуге
дистрибуције електричне енергије у Брчко Дистрикту БиХ, неопходно је узети у обзир
и остале трошкове који се односе на дистрибутивну дјелатност.
Трошак дистрибутивних губитака електричне енергије утврђује се на основу просјечне
цијене набавке електричне енергије која износи 6,4917 фенинга/kWh и планиране
количине електричне енергије за покривање дистрибутивних губитака од
38 665 115 kWh, што у коначном даје износ од 2.510.023 КМ.
Трошкови преносне мреже за кориснике дистрибутивног система одређени су на бази
јединичних цијена од 0,566 фенинга/kWh и 1,454 КМ/kW за преузету електричну
енергију из мреже преноса (280 100 000 kWh планирано преузимање у 2012.) и у
апсолутном износу су 2.398.711 КМ.
Трошкови рада Независног оператора система на бази јединичне цијене од
0,0435 фенинга/kWh и преузете активне електричне енергије из мреже преноса износе
121.844 КМ.
Трошкови помоћних услуга (трошкови обезбјеђења резерве снаге за секундарну и
терцијарну регулацију) у тарифи за кориснике дистрибутивног система одређени су на
бази укупне тарифе за секундарну и терцијарну регулацију и преузете активне
електричне енергије из преносне мреже и износе 596.053 КМ.
Трошкови преносних губитака у тарифи за кориснике дистрибутивног система
одређени су на бази просјечне производне цијене активне енергије на прагу
производње унутар балансно одговорне стране и преузете активне електричне енергије
из преносне мреже и износе 464.966 КМ.
Укупан потребан приход (укупни трошкови) за израчун тарифа за услугу дистрибуције
електричне енергије у Брчко Дистрикту БиХ износи 12.627.802 КМ, при чему
електрична енергија на основу које се израчунава просјечна дистрибутивна мрежарина
износи 241 434 885 kWh.
Укупни трошкови дистрибутивне електроенергетске мреже у Брчко Дистрикту БиХ се,
према Методологији, алоцирају на категорије потрошње корисника дистрибутивног
система по тарифним елементима и ставовима.
Према мишљењу Комисије, предложени тарифни ставови пружају реалну основу
Компанији да у 2012. години за дјелатност дистрибуције електричне енергије оствари
потребан приход за несметано функционисање.
На основу напријед изложених становишта Комисије, у оквирима њених дискреционих
права да потврди репрезентативност и оправданост свих поднијетих података и тврдњи,
да процјењује степен вјероватноће остварења свих прогнозираних трошкова и расхода
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и да одобрава тарифе уважавајући и конкретне околности у периоду подношења
захтјева за одобрење тарифа све до објективизације услова за њихово прецизније
одређивање, те користећи проширена овлаштења утврђена Законом о преносу и
Законом о електричној енергији Брчко Дистрикта БиХ да уређује и питања регулисања
дистрибуције електричне енергије купцима на подручју Брчко Дистрикта БиХ,
Комисија доноси одлуку као у диспозитиву.
ДЕРК ће континуирано пратити ефекте примјене усвојених тарифа задржавајући право
подешавања тарифа када оцијени да је то потребно.
У складу са чланом 9.2 Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне
енергије у Босни и Херцеговини, против ове одлуке може се покренути поступак пред
Судом Босне и Херцеговине подношењем тужбе у року од 60 дана од дана објављивања
ове одлуке.

Број: 04-28-5-334-17/11

Предсједавајући Комисије

22. децембра 2011. године
Тузла

Никола Пејић
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