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) и Закључка Државне регулаторне комисије за електричну енергију број: 04-28272-6/11 од 8. новембра 2011. године, на сједници Државне регулаторне комисије за
електричну енергију одржаној 26. априла 2012. године, донијета је

ОДЛУКА
1.

“Електропреносу Босне и Херцеговине” а.д. Бања Лука (Електропренос БиХ)
одређује се потребни годишњи приход за 2012. годину у износу од
104.768.603 КМ и утврђује тарифа за услуге преноса електричне енергије
(мрежарина) за преузету електричну енергију са мреже преноса, како слиједи:
−

дио преносне мрежарине који се односи на енергију износи 0,564
фенинга/kWh,

−

дио преносне мрежарине који се односи на снагу износи 1,473 КМ/kW.

2.

Независни оператор система у Босни и Херцеговини и Електропренос БиХ су
дужни да по истеку сваког календарског мјесеца, у сарадњи са власницима
лиценце за дистрибуцију електричне енергије и квалификованим купцима који су
директно прикључени на преносну мрежу, сачине извјештај о величинама
енергије и вршних оптерећења у свим тачкама преузимања. На основу оваквог
обострано потписаног извјештаја фактуришу се мрежарине за енергију и снагу.

3.

Тарифа одређена овом одлуком користи се приликом одређивања тарифа/цијена
за крајње купце, према структури тарифних елемената у оквиру појединих
категорија потрошње.

4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 1. децембра 2012.
године.
Диспозитив одлуке објављује се у “Службеном гласнику БиХ” и службеним
гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење

Успостава Компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини омогућена
је доношењем 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 Закона
о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини
(“Службени гласник БиХ”, бр. 35/04 и 76/09).
“Електропренос Босне и Херцеговине” а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Компанија)
власник је лиценце за обављање дјелатности преноса електричне енергије, у складу са
одлуком Државне регулаторне комисије за електричну енергију (у даљем тексту:
ДЕРК), број: 05-28-323-15/06 од 28. јуна 2007. године (“Службени гласник БиХ”, број
54/07).
Компанија се сходно члану 12. Методологије за израду тарифа за услуге преноса
електричне енергије, независног оператора система и помоћне услуге – Пречишћени
текст (“Службени гласник БиХ”, број 93/11 – у даљем тексту: Тарифна методологија),
финансира из пружања услуга купцима и произвођачима, које обрачунава и фактурише

по одобреној мрежарини и из других извора, као што су накнаде за прикључак на
преносну мрежу.
Поступак за одређивање тарифа за услуге преноса електричне енергије покренут је у
формалном смислу на иницијативу Државне регулаторне комисије за електричну
енергију закључком број: 04-28-5-272-6/11 од 8. новембра 2011. године (о чему је
Компанија упозната обавјештењем број: 04-28-5-272-7/11 упућеним 8. новембра 2011.
године), након чијег је доношења Компанија формулисала захтјев за одређивање
тарифа са одговарајућим подацима, под бројем: 01-6255/11 од 10. новембра 2011.
године (запримљен у ДЕРК-у под бројем: 04-28-5-272-10/11 од 10. новембра 2011.
године). Подаци су достављени на обрасцима прописаним Одлуком о одређивању
образаца за достављање података у тарифном поступку (“Службени гласник БиХ”,
број 44/05) са потребним прилозима.
У складу са чл. 4. и 9. Правилника о тарифном поступку, исказани подаци морају бити
јасно изложени, тако да омогућавају њихову потпуну идентификацију и морају
пружити довољно информација да би се могла донијети одлука.
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 на оправданим
трошковима и одређене на транспарентан начин. Подносилац захтјева за одобрење
тарифе дужан је доказати да предложена тарифа испуњава захтјеве из закона Босне и
Херцеговине и правила и прописа ДЕРК–а.
У захтјеву Компаније наводи се да су укупни расходи у 2012. години планирани са
повећањем од 3,77% у односу на процијењене из 2011. године, односно да су ти
расходи већи за 10,29% у односу на одобрене укупне расходе од стране ДЕРК-а за 2010.
годину. Такође у захтјеву Компаније се наводи да “укупан приход кога треба
обезбиједити од услуге преноса електричне енергије без покривања трошкова поврата
на капитал за предметну годину је 140.108.132 КМ”, те “да је укупан приход кога
треба обезбиједити, како би се покрили трошкови према Методологији за израду
тарифе, за Компанију у 2012. години 148.708.132 КМ”. У захтјеву су наведени додатни
приходи које Компанија остварује кроз своје пословање, па се захтјев резимира
констатацијом да се потребни приход Компаније у 2012. години обезбиједи у износу од
119.414.229 КМ примјеном тарифе која се односи на преузимање енергије са преносне
мреже и 14.870.813 КМ примјеном тарифе која се односи на ињектовање енергије у
преносну мрежу.
ДЕРК је извршио темељан преглед документације Компаније, па се у наставку
тарифног поступка могло приступити оцјени свих поднијетих доказа уз придржај права
ДЕРК–а да тражи додатне податке и информације када то буде сматрао потребним.
Захтјев Компаније је рјешаван провођењем поступка формалне расправе, у свему према
одредбама Правилника о јавним расправама (“Службени гласник БиХ”, број 38/055). У
смислу одредбе члана 45. овог правилника ДЕРК је кратким обавјештењем у дневним
новинама и на својој интернет страници упознао јавност о покренутом тарифном
поступку и могућношћу заинтересованих чланова јавности да се непосредно упознају
са свом расположивом документацијом и упуте писане коментаре у вези предмета
тарифног поступка.
Обавјештење за јавност је позвало и лица заинтересована да у поступку формалне
расправе учествују као умјешачи да писмено докажу свој интерес, те најавило
одржавање формалне расправе о захтјеву.
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Након достављања захтјева за стјецање статуса умјешача, ДЕРК је закључком број: 0428-5-272-19/09 од 24. новембра 2011. године дозволио учешће у поступку у својству
умјешача како би саслушао свједочења о позицијама и интересима слиједећих
субјеката: МХ “Електропривреде Републике Српске”, Матично предузеће, а.д.
Требиње, ЈП “Електропривреде Хрватске заједнице Херцег Босне” д.д. Мостар, ЈП
“Електропривреде Босне и Херцеговине” д.д. Сарајево и “Алуминија” д.д. из Мостара.
Умјешачи нису користили право да изврше непосредан увид у цјелокупну
документацију захтјева за тарифе, а право да до 22. новембра 2011. године доставе
коментаре на тарифни захтјев, до закључења тог рока, искористила су само синдикална
удружења која дјелују у оквиру Компаније.
Припремна расправа о поднијетом захтјеву Компаније, на којој је утврђена листа
питања које је неопходно расправити и редослијед извођења расправних радњи,
одржана је 28. новембра 2011. године у Тузли.
На формалној расправи, одржаној 2. децембра 2011. године у Тузли, стране у поступку
су презентовале своје доказе како би се утврдила истинитост њихових тврдњи.
Обрађивано је свако од питања редом којим су и номинована, најприје излагањем
одговора подносиоца захтјева, а потом излагањем коментара умјешача и водитеља
поступка.
У припремној, односно формалној расправи су активно учествовала писмено
опуномоћена лица подносиоца захтјева – в.д. генералног директора са сарадницима
(пуномоћ под бројем: 01-6565/2011 од 30. новембра 2011. године), те опумоћеници
умјешача – руководиоци и сарадници испред МХ “Електропривреде Републике
Српске”, Матично предузеће, а.д. Требиње (пуномоћ под бројем: И-1/03/2-2100-9/11 од
28. новембра 2011. године), ЈП “Електропривреде Хрватске заједнице Херцег Босне”
д.д. Мостар (пуномоћ под бројем: И-12179/11 од 24. новембра 2011. године), ЈП
“Електропривреде Босне и Херцеговине” д.д. Сарајево (пуномоћ под бројем: 01-0432269/2011 од 30. новембра 2011. године) и “Алуминија” д.д. из Мостара (пуномоћ под
бројем: 4742/11).
Извјештај водитеља поступка описује ток поступка, понуђене доказе и утврђене
чињенице, релевантне правне одредбе и препоруку члановима Комисије (у даљем
тексту: Комисија) и достављен је странци у поступку актом ДЕРК–а, број: 04-28-5-27243/11 од 9. децембра 2011. године, те трећим заинтересованим лицима која су доказала
директан интерес да учествују у тарифном поступку и којима је такав статус
правоваљано признат од стране ДЕРК-а. Анализа трошкова и прихода, изложена у
извјештају водитеља потврђује, одбија или прилагођава појединачне ставке, величине
или методе коришћене за припрему приједлога тарифе, у складу са дискреционим
правима ДЕРК–а у тарифном поступку.
Извјештај је требао да пружи разумну основу Комисији да на предоченим подацима,
аргументима и појашњењима, те коментарима Компаније (број: 01-6762/11 од 14.
децембра 2011. године) и заинтересованих лица: Алуминиј д.д. из Мостара (коментари
под бројем: 5011/11 од 13. децембра 2011. године) и ЈП “Електропривреда Босне и
Херцеговине” д.д. – Сарајево (коментари запримљени под бројем: 04-28-5-272-47/11 од
14. децембра 2011.), датим на приједлог овог извјештаја, након што их пажљиво
размотри и процијени, донесе своју коначну одлуку о поднијетом захтјеву.
Комисија, дакле, усмјерава своја разматрања на све елементе у трошковној структури
које је истицао подносилац захтјева, анализу трошкова и прихода изложену у
извјештају водитеља поступка, као и коментаре подносиоца захтјева и умјешача
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подношених у току цијелог поступка, да би цјеловитом обсервацијом одлучила о
поднијетом захтјеву. Слиједом такве обавезе, Комисија излаже слиједећа своја
становишта:
По основу трошкова материјала Компанија је затражила 6.350.000 КМ. Затражени
износ знатно премашује остварења из периода 2006-2010. година која су се кретала у
распону од 3,3 до 4,6 мил. КМ. Према захтјеву Компаније процјена је да ће се у 2011.
години у оквиру трошкова материјала потрошити око 5 мил. КМ, што је износ у висини
одобреног у претходном тарифном поступку.
Компанија се потрудила указати на оправданост ових позиција кроз навођење низа
података о кретању цијена базних сировина (бакар, алуминиј, челик, нафта) на
свјетском тржишту. Мада се не може рећи да наведено нема узрочно посљедичну везу,
могло би се више оправдања наћи у наводима о потреби знатно ефикаснијег доношења
одлука о оперативним задацима и њиховим извршењима у односу на претходни
период, а што ће онда довести и до повећања предметних трошкова. Уважавајући
чињеницу да постоје увећане потребе за набавком материјала и резервих дијелова како
би се оперативни рад Компаније несматано одвијао, Комисија одобрава износ од
5.500.000 КМ у оквиру ове трошковне позиције, што представља повећање од 10% у
односу на износ одобрен у претходном тарифном поступку.
По основу трошкова услуга Компанија је захтијевала износ од 5.650.000 КМ. У
претходном тарифном поступку ови трошкови одобрени су у износу од 4.650.000 КМ, а
њихова реализација у периоду 2006-2010. година кретала се у распону од 3,6 до 5,8
мил. КМ зависно од посматране године. Процјена извршења у 2011. години износи
4.613.678 КМ, што је у оквирима одобреног у претходном тарифном поступку.
У самом захтјеву Компанија тражени износ није детаљније образлагала, а на формалној
расправи је то чинила сличним аргументима које је користила и при демонстрацији
анализе трошкова материјала, тј. да је дошло до пораста цијена услуга на тржишту у
претходном периоду. Прихватајући процјену водитеља поступка да се обезбиједи
увећање износа намијењеног за трошкове производних услуга, Комисија за 2012.
годину одобрава износ од 5.200.000 КМ што представља повећање од близу 13% у
односу на процијењени трошак услуга у 2011. години.
По основу осталих трошкова Компанија је, не образлажући их посебно, захтијевала
износ од 4.750.00 КМ. Њихово остварење за протекли период имало је тренд смањења
од 7,2 мил. КМ у 2007. години до 4,4 мил. КМ у 2010. години. Компанија даје процјену
остварења за 2011. годину у износу 4.728.558 КМ, што је у оквирима одобреног износа
у претходном тарифном поступку. Примјерено томе, Комисија овако утврђен износ од
4.750.000 КМ потврђује као Компанији одобрени износ на трошковној позицији
осталих трошкова за 2012. годину.
На име осталих и ванредних расхода Компанија је тражила 1.007.800 КМ, што је мање
у односу на остварење у периоду 2007-2010. година. Потребно је истаћи да процјена
осталих и ванредних расхода за 2011. годину износи 8.600.00 КМ и она је посљедица
извршења судских одлука како је и наведено у Извјештају водитеља поступка. У
погледу ових расхода за 2012. годину, прихвата се приједлог водитеља поступка и
одобрава износ осталих и ванредних расхода за 2010. годину у висини од 1.007.800 КМ.
Компанија у свом захтјеву по основу трошкова радне снаге тражи износ од 59.857.200
КМ и наво ди да је то “20,34% више у односу на одобрене трошкове радне снаге за
2010. годину. При том треба знати да се планира повећање трошкова за плате у
износу од 3% и повећање трошкова да би се санирало стање поводом тужби
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запослених за разлику плата са којим Компанија улази у 2012. годину у износу од
8.625.000 КМ”.
У претходном тарифном поступку Компанији је одобрен износ од 49.740.000 КМ на
име трошка радне снаге. У 2010. години Компанија је остварила 46,4 мил. КМ у оквиру
ових трошкова, док је у 2011. години Компанија заузела став да комплетна исплата
средстава по основу судских одлука треба ићи на терет одобрених средстава за трошак
радне снаге у 2011. години (пренесено одобрење из тарифног поступка за 2010. годину
у износу од 49.740.000 КМ) и да се имају књижити као трошак овог периода, до висине
исплаћеног. Досљедна у свом ставу о стриктној ограничености на регулаторни
одобрени износ, Компанија је већ исплатила зарађене плате за 10. мјесец
запосленицима с умањењем од 50% и најављује исплату плате за 11. мјесец у износу од
око 30% зарађеног. У извјештају водитеља поступка детаљно су анализиране све
околности везане за описано поступање, а дата је и оцјена оправданости и усклађености
предузетих радњи са становишта принципа рачуноводствене теорије и праксе.
Потребно је истаћи да је у периоду I-IX 2011. године, као посљедица претходно
описаног поступања, просјечна нето плата у Компанији износила 1.334 КМ, што је
ниже од износа који је зацртан као циљни код одобравања трошкова радне снаге у
претходном тарифном поступку. Из тог разлога се одобрава повећање од 17%, што би
просјечне нето плате у Компанији довело на износ од 1.561 КМ, а што је вриједност
која је у оквирима просјечног нивоа зарада у електроенергетском сектору БиХ и што је
била циљна вриједност и у претходном тарифном поступку. Оваква пројекција уз
припадајуће накнаде и остале ставке које обухватају трошкови радне снаге даје износ
од 46 мил. КМ на име трошкова радне снаге. Имајући у виду континуирано смањење
броја запослених у Компанији у протеклом периоду, у највећој мјери као посљедицу
природног одлива, при чему је број запослених са 1.495, у почетку рада Компаније, пао
на 1.273 (октобар 2011. године), а настојећи да коначно преокрене ту неповољну
тенденцију и омогући запошљавање стручних кадрова за којим Компанија сво вријеме
исказује потребу, Комисија увећава претходни износ за 1,8 мил. КМ и одобрава укупно
47.810.000 КМ на име трошкова радне снаге за 2012. годину.
Расправа је посветила велику пажњу питању трошка амортизације, поготову у
контексту инвестирања и активирања средстава, а на озбиљност овог проблема и
потребу великог опреза у његовом рјешавању, указали су умјешачи и заинтересовани
који нису имали тај статус. У претходном периоду је у захтјевима Компаније исказиван
већи трошак амортизације него што је реализован, а што се дешавало као посљедица
нереалности процјене времена у коме ће нова средства бити активирана. Како нема
доказа о изгледнијем активирању нових објеката и средстава, руководећи се
досадашњим искуствима и у настојању да се избјегну значајнија одступања, Комисија
одобрава трошак амортизације за 2012. годину у оном износу који се реализира у 2011.
години, дакле 51.992.235 КМ.
За износ трошкова камата у захтјеву није дато подробније објашњење, а ни током
формалне расправе није било дискусија о овој групи трошкова. Очигледно је да
Компанија знатно боље процјењује и планира трошак камата у односу на ранији
период. Уз то присутна је тенденција да се овај трошак континуирано смањује и да се
за 2012. годину процјењује на 4.121.004 КМ, што је 3,5 мил. КМ мање од оствареног у
2010. години. У потребни приход Компаније за 2012. годину одобравају се трошкови
камата у износу од 4.121.004 КМ, у складу са Тарифном методологијом, као трошак
дуга у оквиру просјечних пондерисаних трошкова капитала, у износу који је затражен и
образложен додатним подацима о постојећим кредитима Компаније.
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У складу са чланом 17. Тарифне методологије, Компанији се као оправдани трошак
признаје и износ од 1.410.000 КМ по основу обавезе плаћања регулаторне накнаде у
висини прописаној Одлуком о утврђивању регулаторне накнаде у 2012. години
(“Службени гласник БиХ”, број 83/11).
Кад је у питању добит Компаније, према достављеним подацима о пословању, у
претходном периоду остваривана је добит већа од планиране. Компанија је и у овом
тарифном поступку захтијевала одобравање бруто добити у износу од око 8,6 мил. КМ
од чега 3,3 мил. КМ пореза и 5,3 мил. КМ нето добити. Расправа је указала да нема
разлога за одобравање добити поготово у ситуацији када већ постоји огромна
акумулисана добит коју би Компанија на једноставан начин могла увећати орочавањем
бар дијела поменутих средстава. Комисија стоји на становишту да се ипак може
одобрити добит у износу од 0,67% на вриједност капитала Компаније који износи
872.819.277 КМ (процјена из биланса стања на дан 31.12.2011. године). На овај начин се
Компанији одобрава на име добити 5.838.054 КМ, а поред тога Компанија је дужна да
своје финансијске приходе у 2012. години додатно повећа орочавањем готовинских
средстава која се налазе на рачунима Компаније, а која су до сада третирана на
неодговарајући начин.
ИТЦ механизам је механизам компензације који омогућава покривање трошкова на
преносној мрежи који настају усљед прекограничних токова. Сходно члану 16. Тарифне
методологије потребни приход за обављање регулисане дјелатности умањује се за
износ осталих прихода који се односе на регулисану дјелатност укључујући нето износ
(приход – расход) остварен од прекограничне токова.
Првобитно, БиХ је учествовала у ИТЦ механизму земаља југоисточне Европе.
Заједнички европски ИТЦ механизам који обухвата 26 земаља и 31 оператора
преносног система, ступио је на снагу 1. јуна 2007. године. На основу прихода у
претходном периоду и података о прекограничној трговини у актуелном периоду може
се процијенити ниво прихода од примјене ИТЦ механизма у 2012. години на 5.500.000
КМ.
Приход од аукција прекограничних преносних капацитета, такође представља врсту
прихода који се третира у складу са чланом 16. Тарифне методологије. Ове приходе
Компанија остварује од 2010. године, а према подацима за 2011. годину и резултатима
годишње аукције за 2012. годину, укупни приход по основу додјеле прекограничних
преносних капацитета за 2012. годину може се процијенити у износу од 7.500.00 КМ.
Потребни приход за обављање регулисане дјелатности умањује се за износ
амортизације на донирана средства у висини од 2.860.510 КМ, а у складу са устаљеним
принципима и праксом коју ДЕРК редовно примјењује приликом утврђивања тарифа за
регулисане субјекте у својој надлежности.
Сходно напријед реченом, потребни приход за обављање регулисане дјелатности
умањује се за износ финансијских прихода које ће Компанија обезбиједити орочавањем
дијела средстава који се налазе на рачунима Компаније. Треба истаћи да се ова средства
третирана на досадашњи начин, у одређеном смислу обезврјеђују, а да би то
спријечила, Комисија по основу орочавања поменутих средстава утврђује финансијски
приход у 2012. години у висини од 7.000.000 КМ.
На основу обављене анализе захтјева Компаније, Комисија је оцијенила да реална сума
укупних трошкова и расхода Компаније за 2012. годину износи 127.629.113 КМ,
односно 104.768.603 КМ по одбитку претходно наведених прихода од прекограничне
трговине, амортизације донираних средстава и финансијских прихода.
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Преглед трошкова и расхода дат је у наредној табели.

Трошкови и расходи (КМ)

2010. одобрено

2010.
остварено

2011. процјена

2012. тражено

2012. одобрено

1

2

3

4

5

6

5 000 000

3 371 308

4 989 472

6 350 000

5 500 000

Трошкови материјала и
резервних дијелова
Трошкови услуга

4 650 000

5 835 655

4 613 678

5 650 000

5 200 000

Трошкови радне снаге

49 740 000

46 409 084

49 740 000

59 857 200

47 810 000

Амортизација

57 495 726

55 338 233

51 992 235

56 962 108

51 992 235

Трошкови камата

7 227 780

7 633 730

4 257 449

4 121 024

4 121 024

Остали трошкови

4 750 000

4 445 032

4 728 558

4 750 000

4 750 000

500 000

4 400 993

8 600 000

1 007 800

1 007 800

Остали и ванредни расходи
Регулаторна накнада

1 308 000

1 308 000

1 388 000

1 410 000

1 410 000

Бруто добит

6 490 322

23 094 016

12 997 695

8 600 000

5 838 054

137 161 828

151 836 052

143 307 087

148 708 132

127 629 113

8 000 000

8 000 000

8 000 000

4 025 156

5 500 000

1 219 484

7 500 000

7 537 424

7 500 000

4 439 406

5 500 010

2 860 510

2 860 510

1.Укупно трошкови и бруто
добит
2. Приход од ИТЦ механизма
3. Приход од алокације
прекограничних капацитета
4. Остали приходи (донирана
средства)

3 290 296

5. Финансијски приход
6. Потребни приход (1.-2.-3.-4.5.)

Остварена нето добит
Енергија (kWh)
Снага (kW)
Просјечна мрежарина
(фенинг/kWh)
Мрежарина за енергију
(фенинг/kWh)
Мрежарина за снагу (KM/kW)

7 000 000
125 871 532

138 177 162

122 307 077

134 285 042

5 710 000

20 110 929

10 056 088

5 287 326

104 768 603

14 196 450 000

12 072 550 000

24 042 600

24 900 000

0,870

0,868

0,566

0,564

1,478

1,473

Енергија на основу које се израчунава преносна тарифа износи 12.072.550.000 kWh и
одређена је на начин да је просјечна стопа пораста потрошње у претходном
петогодишњем периоду од 1,45% примијењена на процијењени износ енергије
преузимања са мреже преноса у 2011. години од 11.900 GWh.
Узимајући у обзир ставове исказане у тарифном поступку, смјернице садржане у
европској регулативи у погледу тарифирања преноса електричне енергије, стање у
ближем и ширем окружењу, одређује се да компонента L коју плаћају купци
електричне енергије износи 100%, а компонента G коју плаћају произвођачи
електричне енергије износи 0%.
Преносна мрежарина за снагу и преносна мрежарина за енергију израчунавају се према
односу снаге и енергије 35%:65%, у складу са Тарифном методологијом.
Преносна мрежарина за снагу износи 1,473 КМ/kW и обрачунава се мјесечно купцима
на основу збира неистовремених вршних оптерећења у тачкама преузимања. На основу
утврђене вриједности енергије преузимања на преносној мрежи и података о односу
истовремених и неистовремених вршних оптерећења у 2010. и 2011. години, одређује
се укупни износ фактурисане снаге на годишњем нивоу од 24.900.000 kW.
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Преносна мрежарина за енергију износи 0,564 фенинга/kWh као однос потребног
прихода који се прикупља од купаца умањен за дио који се односи на снагу и преузете
енергије са мреже преноса од 12.072.550.000 kWh.
Предње наведене тарифе, по увјерењу Комисије, обезбјеђују потребни приход за
ефикасно, сигурно и поуздано пословање Компаније, односно омогућавају покриће
свих разумно насталих трошкова и расхода у пословању.
Ова одлука ступиће на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 1. децембра 2012.
године с обзиром на циљеве њеног доношења.
Први циљ је да се одлука о тарифама усклади са Тарифном методологијом, која је
измијењена у септембру 2011. године и елиминише у пракси досада егзистирајућа
противрјечност између важећих тарифа и измијењене методологије. Други циљ је да се
одложеном примјеном обезбиједи равноправан третман свих учесника на тржишту
електричне енергије у Босни и Херцеговини. Наиме, закључујући тржишне аранжмане
за 2012. годину сви учесници на тржишту нису били свјесни могућих промјена у
преносној тарифи и рефлексија тих промјена на рентабилност закључених аранжмана.
У таквој ситуацији Комисија се није одлучила за мијењање правила након што су сви
годишњи извозни аранжамани већ закључени, већ за одложено дејство нове пријеносне
тарифе. На овај начин ће се осигурати равноправност свих учесника на тржишту тако
да исти увјети вриједе за све закључене тржишне аранжамане од почетка до завршетка
њиховог трајања.
У оквирима разумног дискрецијског права Комисије да потврди репрезентативност и
оправданост свих поднијетих података и тврдњи, да процијени степен вјероватноће
остварења свих процијењених трошкова и расхода, на основу свеобухватног
разматрања свих доказа истакнутих у захтјеву, извјештају водитеља поступка,
коментарима подносиоца захтјева и заинтересованих лица (умјешача), Комисија доноси
одлуку као у диспозитиву.
ДЕРК ће континуирано пратити ефекте примјене усвојених тарифа задржавајући право
подешавања тарифа када оцијени да је то потребно.
Сходно члану 14. Правилника о тарифном поступку, подносилац захтјева као
регулисани субјекат има обавезу обезбиједити приступ јавности званично одобреној
тарифи, тако да овом одлуком одобрена тарифа буде на располагању јавности у његовој
главној канцеларији током радних дана и објављена на његовој интернет страници.
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.

Предсједавајући Комисије

Broj: 04-28-5-272-54/11
26. априла 2012. године

Никола Пејић

Tuzla
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