
Диспозитив Одлуке објављен у “Службеном гласнику БиХ” број 103/14, од 30.12.2014. 

 

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), члана 14. Статута (“Службени гласник БиХ”, број 41/03 и 59/04) и члана 13. 
Правилника о тарифном поступку (“Службени гласник БиХ”, број 44/05), на сједници 
Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 29. децембра 2014. 
године, донијета је 

ОДЛУКА 
О ПРОДУЖЕЊ У ВАЖЕЊ А ОДЛУКЕ 

О ОДРЕЂИВАЊ У ТАРИФА ЗА ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ 
 
1. До доношења нове одлуке о помоћним услугама, продужава се важење раније 

донијете Одлуке Државне регулаторне комисије за електричну енергију о 
одређивању тарифа за помоћне услуге (“Службени гласник БиХ”, бр. 104/11 и 
8/12). 

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику 
БиХ” и службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ. 

 
Образложење 

 
Државна регулаторна комисија за електричну енергију је 26. марта 2014. године 
донијела Одлуку о утврђивању Концепта помоћних услуга за балансирање 
електроенергетског система Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Концепт), уз 
опредјељење да тада дефинисана рјешења буду ефективно примијењена од 1. јануара 
2015. године. 

Мада су измјене Методологије за израду тарифа за услуге преноса, рада НОС-а и 
помоћне услуге, правовремено извршене (16. јула 2014. године), значајно успоравање 
динамике, па и потпуни застој у другим активностима, довео је до немогућности 
реализације свих потребних активности, укључујући правовремено провођење тестног 
периода, набавка капацитета секундарне и терцијарне резерве, доношење одлуке о 
тарифама за системске услуге итд. 

ДЕРК препознаје да ефективна примјена рјешења дефинисаних у Концепту захтијева 
додатно вријеме за имплементацију. У циљу избјегавања вакуума у домену пружања 
помоћних услуга и балансирања електроенергетског система БиХ, ДЕРК доноси одлуку 
којом продужава важење Одлуке о одређивању тарифа за помоћне услуге. Тиме се 
практично наставља примјена ранијег модела пружања помоћних услуга, заснованог на 
регулисаним цијенама и обавезама које имају пружаоци помоћних услуга. Истовремено 
се учесницима у сектору остављају простор и вријеме да се са појачаним интензитетом 
посвете стварању услова за примјену рјешења у складу са Концептом. Нa тaj нaчин ћe, 
у склaду сa прoцjeнoм кojу je дao НOС БиХ, бити oмoгућeнo дa eфeктивнa примjeнa 
рjeшeњa из Кoнцeптa зaпoчнe 1. jунa 2015. гoдинe. 
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