
Диспозитив Одлуке објављен у “Службеном гласнику БиХ” број 65/22, од 27. 9.  2022. 

На основу чл. 4.7 и 4.10 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 члана 17. Правилника о лиценцама – Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, 
број 63/16), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 
15. септембра 2022. године, донесена је 

О Д Л У К А  
О УТВРЂИВАЊУ РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 

1. Овом Одлуком утврђује се висина регулаторне накнаде за 2023. годину, коју 
плаћају власници лиценци издатих од стране Државне регулаторне комисије за 
електричну енергију (ДЕРК), те начин плаћања, односно измирења обавезе 
плаћања регулаторне накнаде од стране власника лиценце. 

2. Регулаторна накнада за 2023. годину износи 2.160.000,00 КМ (два милиона и сто 
шездесет хиљада конвертибилних марака). 

3. Обавези плаћања регулаторне накнаде из тачке 2. ове Одлуке подлијежу власници 
лиценци у износима и за лиценциране дјелатности, како слиједи: 
- за дјелатност преноса електричне енергије 1.390.000,00 КМ 
- за дјелатност независног оператора система 90.000,00 КМ 
- за дјелатност дистрибуције 80.000,00 КМ 
- за дјелатност трговине и снабдијевања, по лиценци 30.000,00 КМ  
- за дјелатност међународне трговине, по лиценци  30.000,00 КМ 

4. Власници лиценци плаћају регулаторну накнаду квартално, унапријед, у складу са 
посебним актом ДЕРК-а. 

5. Власници лиценци плаћају износ регулаторне накнаде пропорционално периоду 
важења лиценце. 

6. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
БиХ”, а објављује се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ. 

Образложење 

Сходно Закону о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни 
и Херцеговини основни приход ДЕРК-а чини регулаторна накнада коју плаћају власници 
лиценци за обављање дјелатности преноса електричне енергије, независног оператора 
система и међународну трговину електричном енергијом, а од 2011. године и власници 
лиценци за обављање електроенергетских дјелатности, чије је сједиште у Брчко 
Дистрикту БиХ.  
Финансијским планом за 2023. годину (“Службени гласник БиХ”, број 61/22) планирана 
су укупна потребна средства за финансирање трошкова ДЕРК-а у износу од 
2.534.000,00 КМ. 
Вишак прихода над расходима на крају текуће године је процјењен на износ од 
350.000,00 КМ, остали приходи у износу од 24.000,00 КМ, тако да је регулаторна накнада 
за 2023. годину утврђена у износу 2.160.000,00 КМ. 
Прорачун обавеза власника лиценци по дјелатностима уважава основану процјену да ће 
лиценце које издаје ДЕРК током 2023. године посједовати “Независни оператор система 
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у Босни и Херцеговини”, “Електропренос Босне и Херцеговине”, “Комунално Брчко” и 
19 власника лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном 
енергијом. 
Дио регулаторне накнаде оквирно је расподијељен између регулисаних дјелатности 
преноса електричне енергије и независног оператора система на основу односа укупних 
трошкова и расхода Независног оператора система у БиХ и укупних трошкова и бруто 
добити Електропреноса БиХ, а уважавајући досадашњи тренд промјене висине 
регулаторне накнаде. 
Регулаторна накнада коју ће плаћати “Комунално Брчко” за посједовање лиценце за 
обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и лиценце за обављање 
дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ, 
одређена је расподјелом постојеће обавезе на посебне износе који су упоредиви са 
сличним износима у окружењу које плаћају регулисани субјекти за исте дјелатности са 
упоредивом величином конзума.  
Власници лиценци за регулисане дјелатности имају право да износ регулаторне накнаде 
на коју су обавезани урачунају у своју тарифу. 
С обзиром на значај и сврху појединог типа лиценце из дијела нерегулисаних 
дјелатности, регулаторна накнада за дјелатност трговине и снабдијевања електричном 
енергијом на територији БиХ је једнака износу који плаћају власници лиценце за 
међународну трговину.  
Износ регулаторне накнаде власницима лиценци за дјелатности из тачке 3. ове Одлуке 
биће одређен пропорционално времену важења лиценце у току 2023. године. 
 
 
 
 Број: 05-28-12-238-1/22 Предсједавајући Комисије 
 15. септембра 2022. године  
 Тузла Суад Зељковић 


