
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 чл. 30. и 31. 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 НЕКВАЛИФИКОВАНЕ КУПЦЕ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ДОМАЋИНСТВА  
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом одлуком утврђују се цијене електричне енергије, изражене кроз тарифне ставове, 
који служе за обрачун и наплату електричне енергије од неквалификованих купаца 
електричне енергије из категорије домаћинства у Брчко Дистрикту Босне и 
Херцеговине. 

Члан 2. 
(Тарифни ставови) 

Тарифни ставови за испоручену електричну енергију за неквалификоване купце из 
категорије домаћинства у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине су сљедећи: 

ОПИС 

Тарифни ставови за неквалификоване купце електричне енергије из 
категорије домаћинства 

Обрачунска снага Активна електрична 
енергија 

Прекомјерно преузета 
реактивна електрична 

енергија 

Категорије потрошње 
и групе купаца 

Јед. 
мјере КМ/kV/мјесец фенинг/kWh фенинг/kVArh 

Сезона 
ВС (зима) НС 

(љето) ВС (зима) НС 
(љето) ВС (зима) НС (љето) Назив 

категорије 
Назив 
групе 

Доба 
дана 

0,4 kV - 
домаћинства 

1 ТГ СТ 1,95 1,50 11,25 8,66   

2 ТГ 
ВТ 

1,95 1,50 
13,76 10,58 

  
МТ 6,88 5,29 

 

Наведени тарифни ставови не садрже износ пореза на додату вриједност. 

Члан 3. 
(Обрачунска снага) 

Обрачунска снага износи 5 kW за тарифне групе купаца из категорије домаћинства код 
којих се обрачунска снага не утврђује мјерењем. 



2 

Члан 4. 
(Тарифни ставови према сезонама и добу дана) 

(1) 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. 

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

a) већи дневни тарифни ставови (ВТ) од 7 до 13 сати и од 16 до 22 сата током 
зимског рачунања времена, односно од 8 до 14 сати и од 17 до 23 сата током 
љетног рачунања времена, 

b) мањи дневни тарифни ставови (МТ) од 13 до 16 сати и од 22 до 7 сати током 
зимског рачунања времена, односно од 14 до 17 сати и од 23 до 8 сати током 
љетног рачунања времена, те недељом. 

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 из категорије домаћинства 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. 

Компанија је од 19. јануара 2011. године власник привремене лиценце за обављање 
дјелатности дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом на подручју Брчко 
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Дистрикта БиХ, регистрациони број: 05-28-12-017-2/11 издате одлуком ДЕРК-а 
(“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 брoj: 02.01-16685/11 (запримљен у ДЕРК-у под 
бројем: 04-28-5-334/11 дана 4. новембра 2011. године), а 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). 

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. 

У плану за 2012. годину Компанија планира количину електричне енергије за потребе 
снабдијевања купаца из категорије домаћинства у Брчко Дистрикту БиХ у износу од 
135 242 240 kWh. 

Подаци Компаније, за дјелатност снабдијевања електричне енергије, наводе слиједеће 
планиране трошкове и расходе за 2012. годину, остварење за 2010. годину и процјену за 
2011. годину: 

Трошкови и расходи (КМ) 2010 2011 процјена 2012 захтјев 

Материјални трошкови 117.134 97.270 102.500 
Трошкови услуга 227.792 218.626 282.300 
Трошкови радне снаге 1.458.016 1.576.381 1.628.700 
Амортизација 106.883 119.988 131.300 
Нематеријални трошкови 195.080 209.510 222.150 
Остали расходи 0 0 137.249 
Укупно трошкови и расходи 2.104.905 2.221.775 2.504.199 

 
Обзиром да ДЕРК у тарифном поступку регулише само дио трошкова дјелатности 
снабдијевања електричном енергијом који се односи на снабдијевање 
неквалификованих купаца из категорије домаћинства, приступило се одређивању 
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висине припадајућег трошка снабдијевања за ову категорију купаца електричне 
енергије. 

Број купаца из категорије домаћинства у укупном броју купаца електричне енергије на 
подручју Брчко Дистрикта БиХ учествује приближно са 87% што је видљиво из 
података из слиједеће табеле: 

Категорија потрошње Просјечан број купаца у 2011. 

Купци на 35 kV 1 
Купци на 10 kV 22 
0,4 kV Остала потрошња 3.886 
Домаћинства 28.475 
Јавна расвјета 396 
Укупан број купаца: 32.781 

 
Имајући у виду да је трошак снабдијевања директно зависан од броја купаца 
електричне енергије јер се односи на послове фактурисања, обрачуна, припреме и 
издавања рачуна купцима, наплате и сл., очигледно је да се највећи дио овог трошка 
односи на купце из категорије потрошње домаћинства. 

Обзиром да се не планира значајан пораст потрошње електричне енергије на подручју 
Брчко Дистрикта Бих у 2012. години, аналогно се може претпоставити да неће доћи ни 
до значајнијег повећања броја купаца електричне енергије, а тиме ни трошка 
снабдијевања у наредном периоду. 

Имајући у виду напријед наведено и сагледавајући ситуацију по питању трошка 
снабдијевања у дистрибутивним предузећима у окружењу, за припадајући трошак 
снабдијевања купаца из категорије домаћинстава у Брчко Дистрикту БиХ Комисија 
одобрава износ од 1.997.929 КМ. 

Трошак набавке електричне енергије за купце из категорије домаћинства се базира на 
просјечној цијени набавке електричне енергије за категорију потрошње домаћинства у 
Брчко Дистрикту БиХ која износи 6,4917 фенинга/kWh и планираној количини 
електричне енергије за 2012. годину од 135 242 240 kWh. 

Дакле, трошак набавке електричне енергије у 2012. години за купце из категорије 
домаћинства се утврђује у износу од 8.779.520 КМ. 

У складу са Методологијом, дјелатност снабдијевања купаца електричне енергије који 
припадају категорији домаћинства је регулисана дјелатност која поред трошкова по 
основу тарифа за дистрибуцију електричне енергије (дистрибутивна мрежарина), 
укључује и трошкове набавке и снабдијевања електричне енергије.  

Укупни трошкови снабдијевања купаца електричне енергије који припадају категорији 
домаћинства у Брчко Дистрикту БиХ се, према Методологији, унутар категорије 
потрошње распоређују по тарифним елементима и ставовима. 

Уз задржавање просјечне крајње цијене електричне енергије купаца из категорије 
домаћинства на постојећем нивоу, а ради правилне алокације трошкова по тарифним 
елементима, извршена је корекција тарифних ставова за ову категорију у односу на 
важеће. 



5 

Комисија сматра да тарифни ставови пружају реалну основу Компанији да у 2012. 
години за дјелатност снабдијевања купаца електричне енергије из категорије 
домаћинства оствари потребан приход за несметано функционисање. 

У складу са Методологијом, тарифни ставови за снабдијевање електричном енергијом 
купаца из категорије домаћинства се одређују у прелазном периоду до потпуног 
отварања тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини, а најкасније до 31. 
децембра 2014. године. Ови ставови се одређују у циљу омогућавања јавне услуге 
снабдијевања електричном енергијом купаца из категорије домаћинства. 

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 
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 овлаштења утврђена Законом о преносу и Законом о 
електричној енергији Брчко Дистрикта БиХ да уређује и питања регулисања 
снабдијевања купаца електричне енергије који припадају категорији домаћинства на 
подручју Брчко Дистрикта БиХ, Комисија доноси одлуку као у диспозитиву.  

ДЕРК ће континуирано пратити ефекте примјене усвојених тарифних ставова 
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: 04-28-5-334-18/11 Предсједавајући Комисије 

22. децембра 2011. године  

 Тузла Никола Пејић 
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