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

На основу чл. 4.2 и 4.8, Закона о пријеносу, 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 7. Одлуке о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом 
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 ОДРЕЂИВАЊУ ТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ДОДИЈЕЉЕНОГ 

СНАБДЈЕВАЧА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНE И ХEРЦEГOВИНE 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом одлуком утврђује се трошак електричне енергије који додијељени снабдјевач 
користи за одређивање цијена по којима испоручује електричну енергију 
квалификованим купцима у Брчко Дистрикту БиХ. 

Члан 2. 
(Просјечна набавна цијена електричне енергије) 

Просјечна набавна цијена електричне енергије за категорију потрошње домаћинства 
(pd

Члан 3. 

) у Брчко Дистрикту БиХ износи 6,4917 фенинг/kWh. 

(Коефицијент корекције цијене) 
Коефицијент корекције цијене електричне енергије (K) који одражава услове на 
тржишту електричне енергије у БиХ износи 1,05. 

Члан 4. 
(Трошак набавке електричне енергије за квалификоване купце) 

Трошак набавке електричне енергије (pкк

Члан 5. 

) се базира на цијени из члана 2. ове одлуке и 
коефицијента корекције цијене електричне енергије из члана 3. ове одлуке и износи 
6,8163 фенинг/kWh. 

(Обавеза објаве цијена) 
(1) Јавно предузеће за комуналне дјелатности “Kомунално Брчко” д.о.о., Брчко 

Дистрикт БиХ, као корисник привремене лиценце за обављање дјелатности 
дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом, а у функцији додијељеног 
снабдјевача, дужно је на одговарајући начин објавити цијене по којој као 
додијељени снабдјевач испоручује електричну енергију квалификованим купцима 
и релевантне одредбе ове одлуке, те их учинити доступним свим купцима на 
подручју Брчко Дистрикта БиХ. 

(2) Рок за објављивање цијена из става 1. овог члана је 16. јануар 2012. године. 

(3) Цијене из става 1. овог члана примјењују се од 1. априла 2012. године до када ће 
се, у складу са одлуком ДЕРK-а о привременим тарифним ставовима за 
неквалификоване купце електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и 



2 

Херцеговине (“Службени гласник БиХ” број 10/11), примјењивати важећи 
тарифни ставови за купце из одговарајуће категорије потрошње. 

Члан 6. 
(Завршне одредбе) 

(1) Ова одлука ступа на снагу даном доношења 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 ДЕРK-а у року од 30 дана од дана доношења. 

 

Образложење  
У складу са Одлуком о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом у 
Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” број 89/11 - у даљем 
тексту: Одлука о снабдијевању) сви квалификовани купци у Брчко Дистрикту БиХ који 
у року од 90 дана, почев од 1. јануара 2012. године, не изаберу свог снабдјевача, 
наставиће се снабдијевати од додијељеног снабдјевача. 

Такође, имајући у виду одредбе Методологије за израду тарифа за услуге 
дистрибуције електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број 89/11 – у даљем тексту Методологија), приступ треће 
стране и услуга дистрибуције електричне енергије су обезбијеђени свим 
квалификованим и неквалификованим купцима, као и другим корисницима 
дистрибутивног система, под истим условима и без дискриминације. 

На основу Одлуке о снабдијевању додијељени снабдјевач у Брчко Дистрику БиХ је 
Јавно предузеће за комуналне дјелатности “Комунално Брчко” д.о.о (у даљем тексту: 
Компанија). 

Цијена по којој Компанија, у својству додијељеног снабдјевача, испоручује електричну 
енергију квалификованим купцима обухваћа трошкове мрежарина, помоћних услуга, 
снабдијевања, електричне енергије и свих других трошкова који се односе на процес 
снабдијевања. 

Трошак електричне енергије се одређује на основу просјечне набавне цијене 
електричне енергије за категорију потрошње домаћинства у Брчко Дистрикту БиХ и 
коефицијента корекције цијене електричне енергије који одражава услове (околности) 
на тржишту електричне енергије у БиХ. 

Просјечна цијена набавке електричне енергије за категорију потрошње домаћинства у 
Брчко Дистрикту БиХ износи 6,4917 фенинга/kWh. 

Утврђени коефицијент К=1,05, као коефицијент корекције цијене електричне енергије 
који одражава услове на тржишту електричне енергије у Босни и Херцеговини, је 
цјеновни сигнал квалификованим купцима на подручју Брчко Дистрикта БиХ и, у 
комбинацији са гарантованим приступом дистрибутивној мрежи, представља 
стимуланс за напуштање регулисаног начина снабдијевања електричном енергијом и 
излазак на тржиште електричне енергије. 

Компанија, у функцији додијељеног снабдјевача, одређује цијене по којима испоручује 
електричну енергију квалификованим купцима у Брчко Дистрикту БиХ. Ове цијене 
морају бити одређене на транспарентан начин, јавно објављене и доступне свим 
заинтересованим субјектима. 
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У складу са Одлуком о снабдијевању, у случају да цијене по којима додијељени 
снабдјевач испоручује електричну енергију квалификованим купцима нису одређене на 
транспарентан начин или представљају облик нетржишног понашања, ДЕРК има право 
оспорити тако утврђене цијене. 

Такође, у циљу спречавања недозвољених понашања, злоупотребе позиције на 
тржишту односно испољавања тржишне моћи од стране учесника, надзор ефикасности 
функционисања тржишта електричне енергије у Брчко Дистрикту БиХ ће вршити 
ДЕРК. 

Увођење конкуренције на тржишту електричне енергије и либерализација тог истог 
тржишта захтијевају провођење великих структуралних и регулаторних реформи те 
припрему одговарајуће регулативе. Ова одлука је дио ове регулаторне реформе и 
представља наставак приступа реализацији свеукупних обавеза Босне и Херцеговине 
према Уговору о успостави Енергетске заједнице(“Службени гласник БиХ – 
Међународни уговори” број 9/06). 

На основу напријед изложених становишта Комисије, у оквирима њених дискреционих 
права да потврди репрезентативност и оправданост свих поднијетих података и тврдњи, 
и да процјењује степен вјероватноће остварења свих прогнозираних трошкова и 
величина, те користећи проширена овлаштења утврђена Законом о преносу и Законом о 
електричној енергији (“Службени гласник БД БиХ”, бр. 36/04, 28/07 и 61/10) да уређује 
и питања регулисања снабдијевања електричном енергијом купаца на подручју Брчко 
Дистрикта БиХ, Комисија доноси одлуку као у диспозитиву.  

ДЕРК ће континуирано пратити ефекте примјене ове одлуке задржавајући право 
подешавања 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: 04-28-5-334-19/11 Предсједавајући Kомисије 

22. децембра 2011. године  

 Тузла Никола Пејић 
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