
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” бр. 24/06 и 26/06 

На основу члана 4.8. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне 
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02 и 13/03), члана 46. 
Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини 
(“Службени гласник БиХ”, бр. 35/04 и 13/03), чл. 7. и 18. Правилника о тарифном 
поступку (“Службени гласник БиХ”, број 44/05) и чл. 3. и 8. Одлуке о начину 
утврђивања привремених тарифа за пренос електричне енергије и рад Независног 
оператора система (“Службени гласник БиХ”, број 44/05), Државна регулаторна 
комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 21. марта 2006. године, 
донијела је 

ОДЛУКУ 

1. Компанији за пренос електричне енергије у БиХ (“Електропренос Босне и 
Херцеговине” а.д. Бања Лука) за 2006. годину одређује се потребни приход на 
годишњем нивоу у износу од 125.443.181 КМ и утврђује привремена тарифа за 
услуге преноса електричне енергије како слиједи: 

- 0,980 pf/kWh за купце у Босни и Херцеговини који преузимају електричну 
енергију са мреже преноса, 

- 0,389 pf/kWh за декларисани увоз електричне енергије из земаља које у 
оквиру Механизма компензације између оператора преносног система (ITC 
механизам) имају статус тзв. perimetar земље, 

- 0,578 pf/kWh за декларисани извоз електричне енергије. 

2. Независном оператору система у Босни и Херцеговини се налаже да по истеку 
сваког календарског мјесеца сачини извјештај о величинама декларисаног извоза 
са припадајућим вриједностима за сваког власника лиценце у електроенергетском 
сектору, на основу којег ће Компанија за пренос електричне енергије у БиХ 
фактурисати услуге према тарифи из алинеје 3. претходне тачке. 

3. Компанији за пренос електричне енергије у БиХ се налаже да до 31. октобра 2006. 
године осигура уградњу недостајућих мјерних уређаја (снага, активна и 
реактивна енергија) у свим тачкама разграничења између преносне и 
дистрибутивне мреже и у свим тачкама разграничења између преносне мреже и 
производних јединица. 

Компанија је дужна да по истеку сваког календарског мјесеца сачини извјештај о 
износима оптерећења, активне и реактивне енергије које су измјерене у свим 
тачкама разграничења између преносне и дистрибутивне мреже, као и о износима 
активне и реактивне енергије које су испоручене на мрежу преноса у свим 
тачкама разграничења између преносне мреже и производних јединица. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 1. априла 2006. 
године. 

Одлука се објављује у “Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима 
ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 

Образложење 

Одлуком Државне регулаторне комисије за електричну енергију (у даљем тексту: 
ДЕРК), број: 04-28-248-29/05 од 31. јануара 2006. године, Компанији за пренос 
електричне енергије у БиХ (“Електропренос Босне и Херцеговине” а.д. Бања Лука) за 
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2006. годину одређен је потребни приход на годишњем нивоу у износу од 123.610.120 
КМ и утврђена почетна привремена тарифа за услуге преноса електричне енергије у 
износу од 1,087 pf/kWh, уз придржај права ДЕРК-а да изврши подешавање тарифе ако 
то оцјени потребним. 

Диференцирањем привремене тарифе на више категорија, домаћим купцима а посебно 
великим индустријским купцима, осигурава се повољнија позиција на тржишту у 
погледу снабдјевености количинама електричне енергије потребним за њихов несметан 
рад. Одлука подстиче давање приоритета снабдјевању домаћих потрошача од стране 
свих електроенергетских субјеката у Босни и Херцеговини чиме афирмативно 
доприноси креирању и развоју јединственог тржишта електричне енергије у БиХ. 
Истовремено, подешавање тарифа на начин описан диспозитивом ове одлуке 
представља и једну од мјера усмјерену на избјегавање значајнијег повећања цијена 
електричне енергије за крајње купце у БиХ које би трошковни принцип у формирању 
тарифа за пружене услуге, у почетном периоду примјене могао изазвати. 

Како би се обезбједио праведнији приступ у тарифирању, односно могао презицније 
алоцирати одговарајући трошак који сваки купац узрокује на преносној мрежи, ДЕРК 
намјерава у наредном тарифном поступку успоставити дводјелну тарифу која ће 
садржавати компоненте енергије и снаге за чију ће примјену бити неопходно поред 
мјерења енергије увести и мјерење оптерећења. 

С обзиром на смањење прихода по основу примјене ITC механизма са процијењених 8 
милиона на 6.166.939 КМ, за разлику од 1.833.061 КМ потребни приход Компаније за 
пренос у БиХ утврђен претходном одлуком ДЕРК-а од 31. јануара 2006. године било је 
неопходно увећати до износа од 125.443.181 КМ. 

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: 04-28-248-37/05 Предсједавајући Комисије 
 21. марта 2006. године  
 Тузла Жељко Топић 


