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На основу члана 25.став (1) тачка ф) Закона о конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 

48/05,  76/07 и 80/09), а на основу Захтјева Државне регулаторне комисије за електричну 

енергију, М Јовановића 4, 75 000 Тузла, запримљен под бројем: 01-26-7-029-1-I/16 од 

17.11.2016. године Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговина, на  138. (стотинутридесетосмој) 

сједници одржаној дана 24.01.2017. године, донио је 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Методологије за израду тарифа за услуге преноса 

електричне енергије, рад независног оператера система и помоћне услуге је усаглашен са 

одредбама Закона о конкуренцији.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је дана 

17.11.2016. године под бројем: 01-26-7-029-1-I/16 запримио Захтјев Државне регулаторне 

комисије за електричну енергију, М Јовановића 4, 75 000 Тузла, (у даљем  тексту: Подносилац 

Захтјева или ДЕРК)  којим се тражи мишљење о сагласности Нацрта Одлуке о измјенама и 

допунама Методологије за израду тарифа за услуге пријеноса електричне енергије, рад 

независног оператера система и помоћне услуге (у даљем тексту: Нацрт Одлуке) са Законом о 

конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05,  76/07 и 80/09)  (у даљем тексту: Закон).   

Методологијом за израду тарифа за услуге преноса електричне енергије, рад независног 

оператера система и помоћне услуге (''Службени гласник БиХ'', бр. 93/11 и 64/14)  (у даљем 

тексту: Методологија) се утврђује методологија за израду тарифа за услуге преноса електричне 

енергије и методологија за израду тарифа системских услуга Независног оператора система и 

тарифа за помоћне услуге.   

Према измјенама и допунама Методологије које су усвојене 16. јула 2014. године ДЕРК је, а 

према наводима из Захтјева, одговарајући на потребе изазова и даљег развоја тржишта 

електричне енергије у Босни и Херцеговини, започео је процес надградње подзаконског оквира 

за функционисање балансног тржишта као једног од конститутивних сегмената тржишта у 

цјелини.   

Конкуренцијски савјет је дана 10.06.2014. године под бројем: 01-26-7-08-1-I/14 донио 

Мишљење којим се  Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Методологије за израду тарифа за 



 

 

услуге преноса електричне енергије, рад независног оператера система и помоћне услуге 

сматра усаглашеним са Законом.   

У циљу даљег развоја односа у сектору ДЕРК је, на сједници  која је одржана дана 16. новембра 

2016. године, утврдио Нацрт Одлуке која је предмет Захтјева те о наведеном обавијестио 

Конкуренцијски савјет као и информисао да ће о истом бити обављена јавна расправа прије 

коначног усвајања.    

Конкуренцијски савјет је стога дана 15.12.2016. године актом број: 01-26-7-029-2-I/16 затражио 

од Подносиоца захтјева евентуалне писане/усмене коментаре са одржане јавне расправе, а који 

би се могли тицати питања сагласности предметног Нацрта са Законом.                                                               

Тражени поднесак је запримљен дана  22.12. 2016. године под бројем: 01-26-7-029-3-I/16 којим 

је Подносилац захтјева обавијестио Конкуренцијски савјет да током опште јавне расправе није 

достављен нити један како писмени тако ни усмени коментар, а који се тиче Нацрта Одлуке са 

Законом. 

Увидом у предметни Захтјев Конкуренцијски савјет сматра да је, како се наводи у 

Образложењу Нацрта Одлуке, одредбама Поглавља IV Тарифа за рад независног оператера 

система и тарифе за помоћне услуге установљен напреднији регулаторни оквир који 

омогућава цјеловити и функционални механизам балансног тржишта, у којем централно мјесто 

имају рјешења за набавку капацитета секундарне и терцијрне резерве, као и енергије 

секундарне  и  терцијарне регулације.  

Током практичне примјене новог механизма обезбјеђења помоћних услуга и балансирања 

електроенергетског система, према наводима ДЕРК-а, показало се да електроенергетски 

субјекти који имају обавезу да пружају услуге терцијарне регулације, у одређеним случајевима 

не номинирају своје резервне капацитете у дневни распоред, чиме систем остаје без потребне 

резерве у појединим временским периодима. Овим измјенама и допунама Методолгије се 

предлаже увођење пенализирања за оне пружаоце помоћних услуга који нису у стању да 

обезбиједе одговарајућу резерву капацитета или не номинирају капацитете у дневни распоред, 

било да су ту обавезу добили по основу најповољније понуде у тржишном надметању или на 

регулисани начин у случају да се тржишним механизмима не обезбиједи довољан обим 

терцијарне резерве.  

Како се наводи у Захтјеву измјенама  и допунама Методолгије предложен је начин 

пенализирања док се истовремено овим документном  поједностављује и скраћује процедура у 

случају немогућности цјеловите набавке помоћних услуга путем  јавних понуда.  

На потицај и приједлог Независног оператера система у БиХ, према Образложењу које је 

саставни дио запримљеног Нацрта Одлуке, предложени Нацрт Одлуке користи резултате 

анализе досадашње примјене успостављеног регулаторног оквира у истом сегменту тржишта те 

у истом дијелу Методологије отклања одређене недостатке уочене у пракси, прилагођава 

постојећа и нуди нова рјешења у складу са потребама веће оперативности, ефикасности и 

сигурности пружања помоћних услуга у електроенергетском систему БиХ, као и рада 

Контролног блока СХБ (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина) који представља дио 

Европске мреже оператора преносног система за елетричну енергију у њене Регионалне групе 

Континенталне Европе.  



 

 

Истовемено Нацрт пружа основ за употпуњавање бројних процедура и поступака које је 

неопходно дефинисати у области пружања помоћних услуга и балансирања електроенергетског 

система у БиХ, а које, у оквирима своје надлежности, дефинише и развија Независни оператор 

система у БиХ.  

Имајући у виду да ће ДЕРК предметним Нацртом Одлуке унаприједити ефикасност балансног 

тржишта које се мора заснивати на транспарентним односима између свих учесника на 

тржишту електричне енергије, а што је предуслов за даљи развој тржишта електричне енергије 

и квалитетно снабдијевање купаца у Босни и Херцеговини, Конкуренцијски савјет је, не 

улазећи у стручна знања из области електричне енергије као ни релевантност ни тачност 

прикупљених података, размотрио предметни Нацрт Одлуке те оцијенио да исти не садржи 

одредбе које могу спречавати, ограничавати или нарушавати тржишну конкуренцију на 

тржишту Босне и Херцеговине, те је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

 

Предсједница 

мр. Аријана Регода - Дражић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


