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Број:07-02-7-04/1/08 
Мостар, 10.01.2008. године 
 
 
На основу члана 14. став (1) Статута Регулаторне комисије за електричну енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ бр. 13/04) и чланова 31. 
став (1) и 62. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ бр. 59/04), те чланова 
50. став (2), 59. и 73. 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), те Одлуке о провођењу трећег тарифног 
поступка број 07-02-7-03/1/08 од 10.01.2008. године, 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  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о именовању водитеља поступка 
у трећем тарифном поступку 

 
 
 

Члан 1. 
 

 Именује се Славица Стојчић, за Водитеља поступка формалне расправе у 
трећем тарифном поступку покренутом по Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност 
снабдијевања електричном енергијом број 07-02-7/1/08 од 04.01.2008. године, 
подносиоца захтјева Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег 
Босне“ дионичко друштво Мостар. 

 
Члан 2. 

 
Именовани водитељ поступка има сва овлаштења и обавезе утврђене у члану 

59. и члану 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева и жалби ФЕРК-
а. 

 
Члан 3. 

 
 Одређују се запосленици ФЕРК-а : Ивица Дрежњак, секретар ФЕРК-а и Санела 
Покрајчић, руководилац Сектора за тарифе за припремање коначног писаног 
извјештаја, у складу с чланом 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању 
захтјева и жалби ФЕРК-а. 
 

Члан 4. 
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 Водитељ поступка из члана 1. и запосленик ФЕРК-а из члана 3. ове одлуке ће 
коначни писани извјештај и коментаре страна у поступку на извјештај доставити 
ФЕРК-у према плану провођења поступка формалне расправе, водећи рачуна о 
роковима за доношење коначних одлука о одређивању тарифа у овом тарифном 
поступку. 

 
Члан 5. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и 

wеб страници ФЕРК-а.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
   

Одлуком о провођењу трећег тарифног поступка бр. 07-02-7-03/1/08 од 
10.01.2008. године одређено је мјесто и вријеме одржавања формалне расправе у 
трећем тарифном поступку по Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност 
снабдијевања електричном енергијом Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар. 
 
          Чланом 62. Пословника о раду ФЕРК-а одређено је да ФЕРК може делегирати 
своја овлаштења једном члану ФЕРК-а или лицу запосленом у ФЕРК-у да буде 
водитељ поступка у било којем поступку ФЕРК-а како би се осигурало 
функционисање ФЕРК-а. Истим чланом предвиђено је и давање писаног извјештаја о 
току цјелокупног поступка, а може осигурати и усмени извјештај ФЕРК-у на 
интерним састанцима или сједницама. 
 
           Чланом 50. став (2) Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева и 
жалби Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине одређено је да ФЕРК именује водитеља поступка формалне расправе 
који има сва овлаштења и обавезе утврђене Пословником, овим правилником и 
другим правилима ФЕРК-а. 
 
 Члан 59. истог Правилника прописује посебна овлаштења и обавезе водитеља 
поступка, а у складу са чланом 73. став (1) по завршетку формалне расправе, водитељ 
поступка или други запосленик којег одреди ФЕРК, припрема коначни писани 
извјештај који укључује утврђене чињенице, доказе којима се потврђују те чињенице, 
законске одредбе, трошкове поступка, те препоруку рјешења и доставља извјештај 
ФЕРК-у и странама у поступку. 
 
           На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.             
 

              ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а 
  Ристо Мандрапа с.р. 

 


