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

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 члана 18. Методологије за одређивање тарифа за снабдијевање електричном 
енергијом у оквиру јавне услуге у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ”, број 90/14), рјешавајући по захтјеву Јавног предузећа за комуналне 
дјелатности “Комунално Брчко” д.о.о., Брчко, број: 03.02-13339/14 од 7. новембра 2014. 
године, на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију одржаној 
29. децембра 2014. године, донијета је 

ОДЛУКА 
О ТАРИФАМА ЗА СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У ОКВИРУ 
УНИВЕРЗАЛНЕ УСЛУГЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом одлуком утврђују се тарифе, односно цијене електричне енергије изражене кроз 
тарифне ставове, који служе за обрачун и наплату електричне енергије од купаца 
електричне енергије који се снабдијевају у оквиру универзалне услуге у Брчко 
Дистрикту Босне и Херцеговине. 

Члан 2. 
(Тарифни ставови) 

Тарифни ставови за испоручену електричну енергију за купце који се снабдијевају у 
оквиру универзалне услуге у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине су сљедећи: 
 

Опис 

Тарифни ставови за снабдијевање у оквиру универзалне 
услуге* 

Обрачунска 
снага 

Активна 
електрична 

енергија 

Мјерно мјесто 
купца 

Прекомјерно 
преузета реак-

тивна 
електрична 

енергија 

Категорије потрошње и 
групе купаца 

Јединица 
мјере КМ/кW/мјесец фенинга/kWh КМ/mjesec фенинга/kvarh 

Сезона ВС 
(зима) 

НС 
(љето) 

ВС 
(зима) 

НС 
(љето) 

ВС 
(зима) 

НС 
(љето) 

ВС 
(зима) 

НС 
(љето) Назив 

категорије 
Назив 
групе 

Доба 
дана 

0,4 kV – остала 
потрошња 

1 ТГ ВТ 11,50 8,10 

5,15 

4,19 МТ 4,05 
2 ТГ СТ 

3,41 2,62 
17,78 13,68   

3 ТГ ВТ 20,50 15,77 4,30 3,31 МТ 10,25 7,88 

0,4 kV –
домаћинства 

1 ТГ СТ 
1,95 1,50 

10,85 8,34 
5,15 

  

2 ТГ ВТ 12,28 9,45   
МТ 6,14 4,72   

*Тарифни ставови не садрже износ пореза на додату вриједност. 
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Члан 3. 
(Обрачунска снага) 

Обрачунска снага износи 5 kW за тарифне групе купаца из категорија потрошње на 
0,4 kV код којих се обрачунска снага не утврђује мјерењем (2. и 3. тарифна група из 
категорије остала потрошња, 1. и 2. тарифна група из категорије домаћинства). 

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 6 до 22 сата током зимског рачунања 

времена, односно од 7 до 23 сата током љетног рачунања времена, 
b) мањи дневни тарифни ставови (МТ) од 22 до 6 сати током зимског рачунања 

времена, односно од 23 до 7 сати током љетног рачунања времена. 
(3) Изузетно од става (2) овог члана, за категорију потрошње домаћинства 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, дужно је 
на одговарајући начин објавити тарифне ставове и релевантне одредбе ове одлуке, те 
их учинити доступним свим купцима који се снабдијевању у оквиру универзалне 
услуге на подручју Брчко Дистрикта БиХ. 

Члан 6. 
(Завршне одредбе) 

(1) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 1. јануара 2015. 
године. 

(2) Диспозитив одлуке објављује се у “Службеном гласнику БиХ” и службеном 
гласилу Брчко Дистрикта БиХ. 

 
Образложење 

Сходно Одлуци о оснивању јавног предузећа “Комунално Брчко” д.о.о., Брчко 
(“Службени гласник БД БиХ”, бр. 20/07, 21/07, 24/08 и 33/09), “Комунално Брчко” 
д.о.о., Брчко (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 107а. Закона о електричној енергији 
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(“Службени гласник БД БиХ”, бр. 36/04, 28/07, 61/10 и 4/13) 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 власник лиценце за обављање дјелатности снабдијевања електричном 
енергијом, регистрациони број: 05-28-12-413-30/12 издате одлуком ДЕРК (“Службени 
гласник БиХ”, број 5/13). 

Тарифе за услуге производње, дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом у 
Брчко Дистрикту БиХ, сагласно напријед поменутим законима регулише и одобрава 
ДЕРК. 

У наставку активности на успостављању транспарентних правила за регулисање 
електроенергетских дјелатности на територији Брчко Дистрикта БиХ, ДЕРК је 
6. новембра 2014. године усвојио Методологију за одређивање тарифа за снабдијевање 
електричном енергијом у оквиру јавне услуге у Брчко Дистрикту БиХ. 

Кoмпaниja je 7. нoвeмбрa 2014. гoдинe упутилa ДEРК-у зaхтjeв зa oдрeђивaњe тaрифa зa 
услугe дистрибуциje eлeктричнe eнeргиje и тaрифa зa снaбдиjeвaњe у oквиру jaвнe ус-
лугe брoj: 03.02-13339/14 (зaпримљeн у ДEРК-у пoд брojeм: 04-28-5-358/14 истoг дaнa). 

Разматрање захтјева за тарифе кроз поступак одобравања тарифа у највећој могућој 
мјери мора испоштовати основне принципе који прописују да ће тарифе бити праведне 
и разумне, равноправне, засноване на објективним критеријумима и оправданим 
трошковима и одређене на транспарентан начин. 

У плану за 2015. годину Компанија планира количину електричне енергије за потребе 
снабдијевања купаца из категорије домаћинства и остале потрошње у Брчко Дистрикту 
БиХ у износу од 216.967.785 kWh. 

Подаци Компаније за дјелатност снабдијевања електричном енергијом наводе 
планиране трошкове и расходе за 2015. годину, остварење за 2013. годину и процјену 
остварења за 2014. годину (Taбeлa 1). 

С обзиром да се у овом тарифном поступку одређују тарифе за снабдјевање у оквиру 
јавне услуге, Комисија усмјерава пажњу на одређивање висине припадајућег трошка 
снабдијевања за категорију купаца домаћинства и за мале купце који по својим 
карактеристикама у цјелини припадају категорији остала потрошња.  

Број купаца из категорије домаћинства и остала потрошња у укупном броју купаца 
електричне енергије учествује са 98,8% док потрошња наведених категорија износи 
83,9% од укупне потрошње електричне енергије у Брчко Дистрикту БиХ, према 
подацима о планираној потрошњи крајњих купаца за 2015. годину из захтјева за 
тарифе, што је видљиво из података у наредној табели: 

Категорија потрошње Број купаца % Потрошња (kWh) % 
35 kV 1 0,003 12.734.408 4,93 
10 kV 13 0,036 18.123.448 7,01 
0,4 kV – јавна расвјета 419 1,176 10.767.198 4,16 
0,4 kV – остала потрошња 4.242 11,906 64.644.054 25,00 
0,4 kV – домаћинства 30.954 86,879 152.323.731 58,90 
Ukupno 35.629 100,000 258.592.839 100,00 
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Како је трошак снабдијевања директно зависан од броја купаца електричне енергије, јер 
се односи на послове фактурисања, обрачуна, припреме и издавања рачуна купцима, 
наплате рачуна, рада услужног центра за купце итд., очигледно је да се највећи дио 
овог трошка односи на купце из горе наведене двије категорије. 

Имајући у виду напријед наведено и сагледавајући ситуацију по питању трошка 
снабдијевања у другим компанијама које се баве овом електроенергетском дјелатношћу 
у Босни и Херцеговини, као и износ одобрен у претходном тарифном поступку, за 
снабдијевање у категорији потрошње домаћинства одобрава се 1.913.000 КМ, док се за 
снабдијевање у категорији остала потрошња одобрава износ од 262.200 КМ. Према 
томе, као трошкови услуге снабдијевања електричном енергијом у оквиру универзалне 
услуге на подручју Брчко Дистрикта БиХ одобрава се износ од 2.175.200 КМ. 

У нaрeднoj тaбeли прикaзaни су пoдaци Кoмпaниje зa дjeлaтнoст снабдијевања 
eлeктричном eнeргиjом кao и oдoбрeнe вeличинe зa 2015. гoдину. 

Taбeлa 1. 

Tрoшкoви и рaсхoди (КM) 2013. 
(остварење) 

2014. 
(процјена) 

2015. 
(захтјев) 

2015. 
(oдoбрeнo) 

Материјални трошкови 300.690  320.000  355.000  248.500 
Трошкови услуга 182.106  178.500  206.000  150.100 
Трошкови радне снаге 1.556.180  1.555.328  1.500.000  1.350.600 
Амортизација 120.795  170.000  200.000  150.000 
Нематеријални трошкови 151.511  165.000  180.000  100.000 
Остали расходи 176.625  190.000  195.000  120.000 
Трошкови камата и остали финансијски трошкови 

   
30.000 

Рeгулaтoрнa нaкнaдa 
   

26.000 
Укупно трошкови и расходи 2.596.141  2.698.828  2.736.000  2.175.200 

 

Узимајући у обзир регулаторни принцип избјегавања наглих промјена тарифа 
цјеновних удара на купце, имајући у виду процес отварања тржишта и неизвјесност у 
погледу набавне цијене енергије и елемената који су саставни дио купопродајних 
аранжмана за снабдијевање купаца у Брчко Дистрикту БиХ, Комисија је одлучила да у 
овом тарифном поступку не одобрава добит у дјелатности снабдијевања купаца у 
оквиру универзалне услуге. 

Узимајући у обзир одобрени трошак за дјелатност снабдијевања у оквиру универзалне 
услуге као и број купаца који имају право на овакво снабдијевање, а у складу са 
Методологијом за одређивање тарифа за снабдијевање електричном енергијом у 
оквиру јавне услуге у Брчко Дистрикту БиХ одређује се цијена тарифног елемента 
накнада по мјерном мјесту купца у износу од 5,15 КМ по купцу/мјесечно. 

Пoступaк нaбaвкe eнeргиje зa пoтрeбe Брчкo Дистриктa БиХ у 2015. гoдини ниje 
зaвршeн, пa прeмa тoмe нaбaвнa циjeнa зa 2015. гoдину joш увиjeк ниje пoзнaтa. 
Узимajући у oбзир oву чињeницу, у кaлкулaциjи тaрифних стaвoвa зa купцe из 
кaтeгoриja дoмaћинствa и oстaлa пoтрoшњa кoришћeнa je циjeнa нaбaвкe из другe 
пoлoвинe 2014. гoдинe oд 8,025 фeнингa/kWh. Oвa циjeнa je зa 12,89% вeћa oд 
прoсjeчнe нaбaвнe циjeнe из 2013. гoдинe кoja je изнoсилa 7,109 фeнингa/kWh. Taкoђe, 
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oвa циjeнa je вeћa зa 6,44% oд прoсjeчнe циjeнe нaбaвкe eнeргиje из 2014. гoдинe кoja je 
изнoсилa 7,567 фeнингa/kWh. 

Потребно је истаћи да су аранжмани за набавку енергије у 2014. години предвиђали да 
су пренесени трошкови (трошкови услуга преноса електричне енергије, услуге НОС-а и 
системске услуге) укључени у цијену енергије која се испоручује Компанији. 
Узимајући у обзир ову чињеницу просјечна набавна цијена износи 6,7 фенинга/kWh, јер 
разлику представљају пренесени трошкови у укупном износу од 1,325 фенинга/kWh 
(тарифа за услуге преноса електричне енергије 0,889 фенинга/kWh, тарифа за рад 
НОС-а 0,0592 фенинга/kWh, секундарна и терцијарна резерва 0,2176 фенинга/kWh и 
покривање губитака у преносном систему 0,1682 фенинга/kWh) који су као такви 
разматрани у оквиру одређивања тарифа за дистрибуцију електричне енергије. 

Планирана количина електричне енергије за испоруку купцима у оквиру категорије 
домаћинства за 2015. према достављеним подацима износи 152,32 GWh. Посматрајући 
досадашња остварења испоруке у овој категорији (131 GWh у 2013. и 128 GWh у 2014. 
години) планирана количина је прецијењена, те се у израчун коначних тарифних 
ставова узима реална процјена, односно количина у износу од 133 GWh, што 
представља повећање у односу на остварење из 2013. године од 1,5%. Узимајући у 
обзир претходна разматрања утврђује се трошак набавке енергије за категорију 
потрошње домаћинства од 8.911.000 КМ. 

Код остале потрошње, у захтјеву за тарифе, такође је планирана количина енергије за 
2015. годину (64,64 GWh) која знатно одступа од историјског тренда који је присутан 
код ове категорије. У 2013. години реализација потрошње у овој категорији износила је 
55 GWh тако да је са аспекта одређивања тарифних ставова ова енергија планирана са 
повећањем од 1,5%, дакле, у износу од 55,82 GWh. Трошак набавке електричне 
енергије за категорију остала потрошња износи 3.739.940 КМ. 

Укупни трошкови набавке енергије за купце електричне енергије који се снабдијевају у 
оквиру универзалне услуге на подручју Брчко Дистрикта БиХ износе 12.650.940 КМ. 

У складу са Методологијом за одређивање тарифа за снабдијевање електричном 
енергијом у оквиру јавне услуге у Брчко Дистрикту БиХ обавеза ДЕРК-а је да у наредне 
три године постепено елиминише постојање унакрсних субвенција које тренутно 
постоје између категорија остала потрошња и домаћинства. У 2013. години унакрсна 
субвенција између ове двије категорије износила је 37%. 

Укупни трошкови електроенергетских дјелатности за купце из категорије домаћинства 
и остале потрошње у Брчко Дистрикту БиХ који су алоцирани на тарифне ставове, 
одређени су уз пројектовану субвенцију између ове двије категорије од 22,7%, чиме је 
дио трошкова набавке за категорију потрошње домаћинства, у износу од 1,5 
милиона КМ, алоциран на купце у категорији остала потрошња. 

Процес исправљања цјеновне дисторзије између категорија потрошње домаћинства и 
остале потрошње која је наслијеђена и као таква већ деценијама присутна, неминовно 
доводи до нешто израженијег повећања цијена електричне енергије за домаћинства. 
При томе је ипак потребно имати у виду да на подручју Брчко Дистрикта БиХ већ 
постоји програм субвенционисања купаца из категорије потрошње домаћинства, који је 
се спроводи у дужем временском периоду и даје значајне резултате јер је тим 
програмом обухваћена приближно трећина купаца из категорије домаћинства, па је ово 
најмасовнији програм субвенционисања купаца посматрано и на нивоу Босне и 
Херцеговине. У том смислу се може очекивати да ће постојећа шема субвенција 
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представљати значајан амортизациони фактор у ситуацији када је повећање цијена за 
категорију домаћинства неминовно. 

Комисија сматра да тарифни ставови пружају реалну основу Компанији да у 2015. 
години за дјелатност снабдијевања купаца електричне енергије у оквиру јавне услуге 
оствари потребан приход за несметано функционисање. 

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 овлашћења 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: 04-28-5-358-23/14 Предсједавајући Комисије 
 29. децембра 2014. године  
 Тузла Никола Пејић 
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