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Број: 07-02-7-03/1/08 
Мостар, 10.01.2008. године 
 
 На основу чланова 14, 15. и 30. Закона о електричној енергији („Службене 
новине ФБиХ“ бр. 41/02,  24/05, 38/05), чланова 12. став (1) и 14. став (1) Статута 
Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине ФБиХ“ бр. 13/04), чланова 31, 52. и 53. Пословника о раду 
Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине ФБиХ“ бр. 59/04), те чланова 44. став (1) тачка а), 45. и 50. став 
(1) Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева и жалби Регулаторне 
комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене 
новине ФБиХ“ бр. 37/05) и чланова 9, 52, 55, 63. и 71. Правилника за тарифну 
методологију и тарифне поступке (“Службене новине ФБиХ” број 45/05), 
Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – 
ФЕРК је на I. редовној сједници у 2008. години, одржаној у Мостару дана 10.01.2008. 
године, донијела сљедећу  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о провођењу трећег тарифног поступка 

 
Члан 1. 

 
 Утврђује се да је започео трећи тарифни поступак по Захтјеву за одобрење 
тарифа за дјелатност снабдијевања електричном енергијом, поднесеном од стране 
подносиоца захтјева Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег 
Босне“ д.д. Мостар, запримљенoм у ФЕРК 04.01.2008. године, под бројем 07-02-
7/1/08. 
 

Члан 2. 
 

Овом одлуком утврђује се да је започео поступак формалне расправе у трећем 
тарифном поступку по захтјеву из члана 1. ове одлуке.  

 
Члан 3. 

 
Формална расправа у трећем тарифном поступку покренутом по захтјеву из 

члана 1. ове одлуке планира се одржати 17.01.2008. године са почетком у 9:00 сати, у 
просторијама ФЕРК-а, на адреси Блајбуршких жртава бр. 33, Мостар, а према плану 
активности провођења тарифног поступка, водећи рачуна о роковима за доношење 
коначних одлука.  

 
На формалној расправи из става (1) овог члана расправљат ће се и о приједлогу 

тарифних ставова подносиоца захтјева. 
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 Прије одржавања формалне расправе из става (1) овог члана, одржат ће се 
припремна расправа ради одлучивања о распореду радњи и другим процедуралним 
питањима којима се управља током поступка. 
 
 

Члан 4. 
 

 Формална расправа из члана 3. ове одлуке је отворена за јавност, али у истој 
могу учествовати запосленици ФЕРК-а, подносилац захтјева и умјешачи. 
  

Члан 5. 
 

Обавјештење за јавност о поднесеном захтјеву из члана 1. ове одлуке и мјесту 
и времену одржавања формалне расправе из члана 3. ове одлуке објавит ће се у 
„Дневном листу“, „ Дневном авазу“, „ Вечењем листу“ , „Слободној Далмацији“ и на 
wеб страници ФЕРК-а, на дан 11.01.2008.године, и иста ће садржавати информацију 
да на формалној расправи могу учествовати запосленици ФЕРК-а, подносилац 
захтјева и умјешачи.  

 
У обавјештењу се наводи да умјешач захтјев за стицање статуса умјешача у 

поступку формалне расправе из члана 3. ове одлуке подноси до 14.01.2008. године до 
14:00 сати, који је и рок до када заинтересована лица могу доставити своје писане 
коментаре. 

  
 Обавјештење из става (1) овог члана је саставни дио ове одлуке.  

 
Члан 6. 

 
Статус умјешача у формалној расправи може стећи правно или физичко лице 

под условом да благовремено поднесе захтјев за стицање статуса умјешача и да 
испуњава сљедеће критерије: 

- да има директан интерес у овом тарифном поступку, а који је различит од 
опћег јавног интереса 

- да располаже подацима и чињеницама од значаја за формалну расправу у овом 
тарифном поступку који се води пред ФЕРК-ом.   

 
Члан 7. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, те се објављује на wеб страници и 

огласној табли ФЕРК-а, као и у „Службеним новинама ФБиХ“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
У складу са чланом 52. став (1) Правилника за тарифну методологију и 

тарифне поступке, ФЕРК је 04.01.2008. године примио од ЈП „Електропривреда ХЗ 
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ХБ“ д.д. Мостар, Захтјев за одобрење тарифа за дјелатност снабдијевање електричном 
енергијом уписан под бројем 07-02-7/1/08. У циљу допуне наведеног захтјева, 
подносилац захтјева је ФЕРК-у доставио Допуне Захтјева за одобрење тарифа за 
дјелатност снабдијевања електричном енергијом  примљену дана 07.01.2008. године 
под бројем 07-02-7-01/1/08 и дана 09.01.2008. године примљену у ФЕРК под бројем 
07-02-7-02/1/08.  

У складу са чланом 9. и 71. Правилника за тарифну методологију и тарифне 
поступке, ФЕРК ће започети овај тарифни поступак на основу података које је 
доставио подносилац захтјева, уважавајући чињеницу да је подносилац захтјева исти 
поднио с обзиром на Закључак Владе Федерације БиХ са 39. сједнице одржане 
19.12.2007. године, В. број: 949/2007. Овим Закључком утврђена је обавеза 
електропривредних друштава из Федерације БиХ да као балансно одговорне стране, 
свака у оквиру својих надлежности у складу са важећим законима и прописима, 
актима и одлукама регулаторних комисија за електричну енергију и актима 
Независног оператора система којима се уређује тржиште електричне енергије у 
Босни и Херцеговини, осигурају снабдијевање свих неквалификованих (тарифних) 
купаца/потрошача електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине, којима су 
дужна осигурати снабдијевање, укључујући и квалификоване купце који су се 
опредијелили да буду снабдијевани као тарифни купци. Истим Закључком одређена 
су задужења за ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево, ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ 
д.д. Мостар и „Алуминиј“ д.д. Мостар и то на начин да се задужују ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево и ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар да за 
потребе снабдијевања купаца у Федерацији БиХ из властититих капацитета 
заједнички осигурају 35 MW (у банду) недостајуће електричне енергије за потребе 
снабдијевања купаца на подручју дјеловања ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар, на начин да ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево у оквиру наведених 
количина осигура према ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар комерцијалну 
испоруку властитих билансних вишкова који износе 307,44 GWh. Даље је Влада 
Федерације БиХ задужила ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар да за потребе 
снабдијевања купаца у Федерацији БиХ на тржишту електричне енергије осигура дио 
недостајуће електричне енергије у износу од 41 MW (у банду), односно 360,14 GWh 
за потребе снабдијевања купаца на подручју свог дјеловања, док је „Алуминиј“ д.д. 
Мостар задужен да у складу са законом и важећим прописима, актима и одлукама 
регулаторних комисија за електричну енергију и актима Независног оператора 
система којима се уређује тржиште електричне енергије у Босни и Херцеговини, за 
властите потребе на тржишту електричне енергије осигура дио недостајуће 
електричне енергије у износу од 40 MW (у банду) односно 351,36 GWh.  

 
ФЕРК је код доношења ове одлуке пошао од обавеза, односно задужења које је 

Влада Федерације БиХ поменутим закључком прописала за ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар, као и од чињенице да су на тржишту електричне енергије наступили 
неочекивани поремећаји узроковани недостатком понуде електричне енергије у 
окружењу, те да је дошло до пораста цијена електричне енергије. ФЕРК као 
регулатор, а на основу Закона о електричној енергији утврђује цијене електричне 
енергије засноване на оправданим трошковима које у свом пословању остварују 
регулисана јавна електропривредна предузећа, уважавајући да набавка, односно 
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трошак набавке недостајуће количине електричне енергије, утиче на снабдијевање 
неквалификованих (тарифних) купаца, односно цијену електричне енергије за 
неквалификоване (тарифне) купце. Стога је неопходно да се након набавки 
недостајућих количина електричне енергије размотре трошкови снабдијевања 
електричном енергијом неквалификованих (тарифних) купаца ЈП „Електропривреда 
ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, а посебно трошкови набавке електричне енергије за 2008. 
годину, трошкови краткорочних набавки електричне енергије због неповољне 
хидрологије на начин да се у систему задржао дио набављене електричне енергије по 
највишим уговореним цијенама за 2007. годину, ради осигурања континуисаног и 
сигурног снабдијевања електричном енергијом, као и приходи од краткорочних 
продаја и препродаја електричне енергије набављене по највишим уговореним 
цијенама за 2007. годину, да би ФЕРК утврдио просјечну производно-набавну цијену 
која се путем тарифних елемената алоцира на категорије и групе потрошње, односно 
тарифне ставове за неквалификоване (тарифне) купце. ФЕРК ће овај тарифни 
поступак провести како би ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар била у 
могућности да обавља своју обавезу јавне услуге снабдијевања неквалификованих 
(тарифних) купаца, односно у циљу заштите опћег јавног интереса, како сигурност 
снабдијевања свих купаца електричном енергијом ни у једном тренутку не би била 
упитна. 
 

У складу са чланом 30. Закона о електричној енергији и чланом 63. 
Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, ФЕРК ће на достављању 
све потребне документације, података и информација, инсистирати током тарифног 
поступка. ФЕРК, у  складу са Правилником за тарифну методологију и тарифне 
поступке, од подносиоца захтјева може захтијевати достављање процјене потребне 
документације, података и информација, с тим да  задржава и право властите 
процјене истих. 
 

Члан 45. Правилника о јавним расправама и рјешвању захтјева и жалби ФЕРК-
а прописује обавезу обавјештавања јавности о поднесеним захтјевима за одобрење 
тарифа и датуму одржавања формалних расправа, као и садржај обавјештења за 
јавност, док је  чланом 50. став (1) истог Правилника, одређено је да након почетка 
поступка формалне расправе ФЕРК заказује формалну расправу ради утврђивања 
чињеница. 

  
На основу свега наведног, одлучено је као у диспозитиву одлуке. 

 
 ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а 

 Ристо Мандрапа с.р. 
 


