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ЦИЈЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И
ПРИРОДНОГ ГАСА
Prices of electricity and natural gas

У периоду јули-децембар 2012. године није било промјене продајне цијене гаса, те је просјечна цијена
природног гаса са укљученим свим таксама за домаћинства, у другом полугодишту 2012. године
износила 30,2 KM/GJ, а просјечна цијена природног гаса без пореза на додану вриједност за
индустрију износила је 30,8 KM/GJ.
In the period July-December 2012, there was no change in the selling price of gas, and the average price of natural
gas for households (with all taxes included) in the second half of 2012 amounted 30,2 KM / GJ, and the average
price of natural gas for industry ,without VAT amounted 30,8 KM / GJ.

Просјечна цијена електричне енергије са укљученим свим таксама за домаћинства, из групе купаца
DC, у другом полугодишту 2012. године износила је 15,85 фенинга/kWh, што је за 1,2% више него у
првом полугодишту 2012. године.
Просјечна цијена електричне енергије без пореза на додану вриједност за индустрију, из групе купаца
IC, у другом полугодишту 2012. године износила је 13,0 фенинга/kWh, што је за 2,6% више него у
првом полугодишту 2012. године.
The average price of eletricity for households (with all taxes included) from group of customers DC, in the second
half of 2012 amounted 15,85 pfening/kWh, which is 1,2% more than in the first half of 2012.
The average price of eletricity for industry from group of customers IC ,without VAT, in the second half of 2012
amounted 13,0 pfening/kWh, which is 2,6 % more than in the first half of 2012.

1. ЦИЈЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА
PRICES OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS
1.1. ЦИЈЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
PRICES OF ELECTRICITY
1.1.1. Цијене електричне енергије испоручене домаћинствима
Prices of electricity delivered to household
Табела 1. Цијене електричне енергије за домаћинства ((KM/100 kWh)), БиХ, ЈУЛИ-ДЕЦЕМБАР
2012.
Table 1. Prices of eletricity for households ((KM/100 kWh)), Bosnia and Herzegovina, July-December 2012

Цијена без такси*

Цијена без ПДВ-а**

Price with all taxes
excluded

Price without VAT

Босна и Херцеговина,
просјечно

13,60

13,60

15,91

DA (< 1 000 kWh)

28,95

28,95

33,87

DB (1 000 < 2 500 kWh)

15,02

15,02

17,57

DC (2 500 < 5 000 kWh)

13,55

13,55

15,85

DD (5 000 < 15 000 kWh)

12,55

12,55

14,68

DE (> = 15 000 kWh)

11,76

11,76

13,76

Интервал годишње потрошње
електричне енергије
(групе купаца)

Цијена са
таксама***
Price with all
taxesincluded

Interval of annual consumption of
electricity

1.1.2. Цијене електричне енергије испоручене индустрији
Prices of electricity delivered to industry
Табела 2. Цијене електричне енергије за индустрију (KM/100 kWh), БиХ, ЈУЛИ-ДЕЦЕМБАР
2012.
Table 2. Prices of eletricity for industrial end-user (KM/100 kWh), Bosnia and Herzegovina, July-December 2012

Цијена без такси*

Цијена без ПДВ-а**

Price with all taxes
excluded

Price without VAT

Босна и Херцеговина,
просјечно

13,47

13,43

15,71

IA ( < 20 MWh)

22,30

22,30

26,09

IB (20 < 500 MWh)

17,83

17,83

20,86

IC (500 < 2 000 MWh)

13,00

13,00

15,21

ID (2 000 < 20 000 MWh)

13,05

13,05

15,27

IE (20 000 < 70 000 MWh)

9,21

9,21

10,78

Интервал годишње потрошње
електричне енергије
(групе купаца)

Цијена са
таксама***
Price with all
taxesincluded

Interval of annual consumption of
electricity

IF (70 000 < = 150 000 MWh)
IG (> 150 000 MWh)

-

-

-

10,36

10,36

12,12

1.2. ЦИЈЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА
PRICES OF NATURAL GAS
1.2.1.Цијене природног гаса испоручене домаћинствима
Prices of natural gas delivered to household

Табела 3. Цијене природног гаса за домаћинства (KM/GJ), БиХ, ЈУЛИ-ДЕЦЕМБАР 2012.
Table 3. Prices of natural gas for households (KM/GJ), Bosnia and Herzegovina, July-December 2012
Интервал годишње
потрошње (групе купаца)

Цијена без такси*

Цијена без ПДВ-а**

Price with all taxes excluded

Price without VAT

Interval of annual
consumption

БиХ, просјечно
B&H, average

Цијена са
таксама***
Price with all
taxesincluded

24,1

25,8

30,2

Табела 4. Цијене природног гаса за индустрију (KM/GJ), БиХ, ЈУЛИ-ДЕЦЕМБАР 2012.
Table 4. Prices of natural gas for industrial end-users (KM/GJ), Bosnia and Herzegovina, July-December 2012
Интервал годишње
потрошње (групе купаца)

Цијена без такси*

Цијена без ПДВ-а**

Price with all taxes excluded

Price without VAT

Interval of annual
consumption

БиХ, просјечно
B&H, average

Цијена са
таксама***
Price with all
taxesincluded

24,1

30,8

* искључујући све таксе, накнаде, порез на додану вриједност и друге фискалне трошкове
**искључујући порез на додану вриједност
***укључујући све таксе, накнаде и порез на додану вриједност (такођер у случају поврата)
* prices exclude all taxes, levies, VAT and other fiscal charges
** prices exclude VAT
*** prices include all taxes, levies and VAT (also in case it is refunded)

Извор података: Државна регулаторна комисија за електричну енергију (DERK)
Source:State Electricity Regulatory Commission (SERC)

36,1

Извор података: дистрибуцијско предузеће „Сарајевогас“ Сарајево
Source:distribution company „Sarajevogas“ Sarajevo

У Табели 1. и Табели 2. дате су просјечне цијене електричне енергије за двије категорије потрошње,
домаћинства и индустрију. Према методологији Еуростат-а, цијене електричне енергије се израчунавају на
основу система група стандардне потрошње дефинисане по обиму годишње потрошње електричне енергије.
Цијене се прикупљају два пута годишње (посматра се полугодишњи период) и односи се на просјечне цијене
које плаћају крајњи корисници за електричну енергију у претходних шест мјесеци. Цијене представљају
пондерисане просјечне цијене.
In Table 1 and Table 2 was given the average electricity price for the two categories of spending, households and industry.
According to methodology by Eurostat, prices recorded aree based on a system of standard consumption bands defined by a
range of annual electricity consumption. Prices are collected twice per year, at the beginning of each six-month period and l
refer to the average prices paid by the end-users for electricity over the previous six months. Prices are weighted average
prices.

У Табели 3. и Табели 4. дате су просјечне цијене природног гаса за двије категорије потрошње, домаћинства и
индустрију, а које снабдијева компанија „Сарајевогас“ Сарајево. Ова компанија снабдијева 93,8% потрошача на
дистрибуцији природног гаса. При томе природни гас има сљедеће техничке карактеристике: 15 0 C;1,01325
бара; доња калорична вриједност 34.075,60 kJ/Sm 3 . Важећи тарифни систем у компанији конципиран је тако
да су цијене гаса за одређену категорију купаца јединствене, без обзира на ниво (интервал) потрошње гаса.
Просјечна цијена природног гаса је пондерисани просјек цијене који узима у обзир цијене гаса у датом
временском периоду и потрошњу гаса у датом временском периоду.
Table 3 and Table 4 shows the average price of natural gas for two categories of spending, households and industry,
supplies by company "Sarajevogas Sarajevo. This company supplies 93.8% of consumers on the distribution of natural gas.
Nnatural gas has the following technical characteristics: 150 C; 1.01325 bar; lower calorific value of 34075.60 kJ / Sm 3 .
Current tariff system is designed so that the price of gas for a certain category of customers is unique, regardless of the level
(interval) of gas consumption.
The average natural gas price is the weighted average price, which takes into account the price of gas in a given period of
time and gas consumption at a given time period.
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