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Број: 07-02-7-57/1/08 
Мостар, 29.01.2008. године 
 
На основу члана 14, члана 15. и члана 50. Закона о електричној енергији („Службене 
новине ФБиХ“ број 41/02, 24/05, 38/05), члана 12. став (1) и члана 14. став (1) Статута 
Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине ФБиХ“ број 13/04), члана 31, члана 37. став (3) и члана 58. 
Пословника о раду ФЕРК-а („Службене новине ФБиХ“ број 59/04) и чланова 40-52, 
члана 56 и члана 71. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке 
(„Службене новине ФБиХ“ број 45/05), Одлука Државне регулаторне комисије за 
електричну енергију - ДЕРК број 04-28-395-39/07, број 04-28-396-35/07 и  број 04-28-
395-40/07 од 19.12.2007. године („Службене новине ФБиХ“ број 94/07) и Рјешења 
Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине број 
07-02-979-44/21/06 од 27.04.2007. године, Рјешења Регулаторне комисије за 
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине број 07-02-980-32/22/06 од 
27.04.2007. године („Службене новине ФБиХ“ број 29/07) и Рјешења Регулаторне 
комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине број 07-02-7-
56/1/08 од 29.01.2008. године, Регулаторна комисија за електричну енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК је 29.01.2008. године на III редовној 
сједници донијела 
 

 
О Д Л У К У 

о тарифним ставовима за продају електричне енергије 
неквалификованим (тарифним) купцима Јавног подузећа „Електропривреда 

Хрватске заједнице Херцег Босне“  дионичко друштво Мостар 
 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђују се тарифни ставови за продају електричне енергије за 
неквалификоване (тарифне) купце Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар.  
 

Члан 2. 
 

Тарифни ставови за неквалификоване (тарифне) купце по категоријама и 
групама потрошње одређени су у зависности од трошкова производње, набавке 
(укључујући и поравнање), дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом, те 
трошкова преноса и рада НОС-а, укључујући и трошкове услуга секундарне и 
терцијарне регулације (по Одлукама ДЕРК-а број 04-28-395-39/07, број 04-28-396-
35/07 и  број 04-28-395-40/07 од 19.12.2007. године), које те категорије и групе 
потрошње стварају својим начином и временом кориштења електричне енергије, 
уважавајући принцип постепености промјена.  
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Тарифни ставови за продају електричне енергије за неквалификоване 
(тарифне) купце Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег 
Босне“ дионичко друштво Мостар са примјеном од 01.01.2008. године су: 

 
 

Члан 3. 
 

У тарифним ставовима из члана 2. ове одлуке није укалкулисан износ пореза 
на додату вриједност, за који Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице 
Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар има обавезу да га посебно евидентира на 
сваком појединачном рачуну купца. 
 

Члан 4. 
 

Виша (зимска) сезона траје од 01.01. до 28/29. 02. и од 01.11. до 31.12.  
Нижа (љетна) сезона траје од 01.03. до 31.10.  
Већи дневни тарифни ставови примјењују се од 7:00 до 13:00 и од 16:00 до 

22:00, током зимског рачунања времена.  
 
Мањи дневни тарифни ставови се примјењују од 0:00 до 7:00, од 13:00 до 

16:00 и од 22:00 до 24:00, током зимског рачунања времена, те недељом.  

 

ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА НЕКВАЛИФИКОВАНЕ (ТАРИФНЕ) КУПЦЕ 

ВИСОКИ 

НАПОН 

СРЕДЊИ 

НАПОН 
НИСКИ НАПОН 

ДОМАЋИНСТВА 
ОСТАЛА 

ПОТРОШЊА 

ТАРИФНИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ 

СЕЗОНСКИ ДНЕВНИ 

110 kV 
35 

kV 

10 

kV 
I  т. г. 

II  т. 
г. 

I  т. 
г. 

II  т. 
г. 

III т. 
г. 

ЈАВНА 

РАСВЈЕТА 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МЈЕРНО 

МЈЕСТО 
КУПЦА 

KM  - -  

20,00 20,00 20,00 1,90 1,90 20,00 5,20 5,20 1,90 

ВИШИ -  
26,46 25,79 30,21 6,57 6,57 20,92 20,92 20,92 1,72 ОБРАЧУНСКА 

СНАГА  
  KM/kW/  
мјесец 

НИЖИ  - 

20,35 19,84 23,24 5,05 5,05 16,09 16,09 16,09 1,32 

ВЕЋИ 

10,23 10,67 13,07 13,32 16,65 20,31 29,21 23,37 20,83 ВИШИ 

МАЊИ 

5,12 5,33 6,54 0,00 8,33 10,15 14,61 0,00 0,00 

ВЕЋИ 

7,87 8,21 10,06 10,25 12,81 15,62 22,47 17,98 16,02 

АКТИВНА 
ЕНЕРГИЈА  

pf/kWh 

НИЖИ 

МАЊИ 

3,94 4,10 5,03 0,00 6,40 7,81 11,24 0,00 0,00 

ПРЕКОМЈЕРНО 

ПРЕУЗЕТА 
РЕАКТИВНА 

ЕН. 

pf/kvarh  -  - 

0,951 2,14 2,68 0,00 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 
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Већи дневни тарифни ставови се примјењују од 8:00 до 14:00 и од 17:00 до 
23:00 , током љетног рачунања времена.  

Мањи дневни тарифни ставови се примјењују од 0:00 до 8:00, од 14:00 до 
17:00 и од 23:00  до 24:00, током љетног рачунања времена, те недељом. 
 

Однос између више и ниже сезоне је 1,3:1, по тарифним елементима активна 
електрична енергија и обрачунска снага, док је однос већих и мањих дневних 
тарифних ставова  2:1 по тарифном елементу активна електрична енергија.  
 
 

Члан 5. 
 

 Категорије потрошње су сљедеће:  
- купци који електричну енергију преузимају на 110 kV напону и вишем 
- купци који електричну енргију преузимају на 35 kV напону 
- купци коју електричну енергију преузимају на 10(20) kV напону 
- домаћинства, која електричну енергију преузимају na 0,4 kV напону 
- остала потрошња, која електричну енергију преузима на 0,4 kV напону 
- јавна расвјета, која електричну енергију преузима на 0,4 kV напону.    

 
Члан 6. 

 
Купцима који електричну енергију преузимају на 110 kV напону и вишем, 35 

kV напону и 10 (20) kV напону, обрачунава се измјерена активна електрична  
енергија, вршна снага измјерена у вријеме примјене већих дневних тарифних ставова 
(обрачунска снага), прекомјерно преузета реактивна електрична енергија и мјесечна 
накнада по мјерном мјесту купца. 

Члан 7. 
 
 Групе унутар категорије потрошње домаћинства су: 

- I тарифна група, купци који посједују једнотарифно или двотарифно бројило 
без уклопног сата или неког другог уређаја за управљање тарифом, 

- II тарифна група, купци који посједују двотарифно бројило са уклопним сатом 
или неким другим уређајем за управљање тарифом. 

 
Купцима I и II тарифне групе из овог члана, обрачунава се измјерена активна 

електрична енергија, 1 kW обрачунске снаге и мјесечна накнада по мјерном мјесту 
купца. 

 
Члан 8. 

 
Групе унутар категорије остала потрошња су: 

- I тарифна група, купци прикључени на 0,4 kV напон, који нису домаћинства 
нити јавна расвјета, имају вршно оптерећење из електроенергетске 
сагласности или остварење из претходног периода веће или једнако 30 kW и 
исту не могу мјењати и прелазити у неку другу тарифну групу, 
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- II тарифна група, купци прикључени на 0,4 kV напон, који нису домаћинства 
нити јавна расвјета,  имају вршно оптерећење из електроенергетске 
сагласности или остварење из претходног периода мање од 30 kW и посједују 
двотарифно бројило с уклопним сатом или неким другим уређајем за 
управљање тарифом, 

- III тарифна група, купcи прикљуčени на 0,4 kV напон, који нису домаћинства 
нити јавна расвјета,  имају врšно оптерећење из електроенергетске сагласности 
или остварење из претходног периода мање од 30 kW и посједују 
једнотарифно бројило или двотарифно бројило без уклопног сата или неког 
другог уређаја за управљање тарифом. 

 
Купцима I тарифне групе из овог члана, обрачунава се измјерена активна 

електрична енергија, вршна снага измјерена у вријеме примјене већих дневних 
тарифних ставова (обрачунска снага), прекомјерно преузета реактивна електрична 
енергија, и мјесечна накнада по мјерном мјесту купца. 
 

Купцима II и III тарифне групе из овог члана, обрачунава се измјерена активна 
електрична енергија, 1 kW обрачунске снаге и мјесечна накнада по мјерном мјесту 
купца. 
 

Члан 9. 
 

Купцима из категорије потрошње јавна расвјета обрачунава се измјерена 
активна електрична енергија, 1 kW обрачунске снаге и мјесечна накнада по мјерном 
мјесту купца. 
 
 

Члан 10. 
 

Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко 
друштво Мостар обaвезно је тарифне ставове из ове одлуке учинити доступним свим 
неквалификованим (тарифним) купцима.  

 
Члан 11. 

 
Тарифни ставови прописани Одлуком ФЕРК-а о тарифним ставовима за 

продају електричне енергије неквалификованим (тарифним) купцима Јавног подузећа 
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар од 
27.04.2007. године („Службене новине ФБиХ“ број 29/07), престају се примјењивати 
31.12.2007. године. 
  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, те се објављује на огласној табли 
ФЕРК-а, интернет страници ФЕРК-а, а диспозитив одлуке и у „Службеним новинама 
ФБиХ“. 
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О б р а з л о ж е н ј е 

 
У складу са чланом 14. и чланом 15. Закона о електричној енергији, ФЕРК је 

поред осталог надлежан за утврђивање тарифних ставова за кориснике 
дистрибутивних система и тарифних ставова за неквалификоване купце, као и за 
заштиту права купаца, електропривредних друштава за дистрибуцију и произвођача 
електричне енергије, те надгледања односа у електроенергетском сектору и 
регулисање квалитета услуга на свим нивоима, као и тарифе и накнаде које се плаћају 
на монополске услуге у дистрибуцији, имајући у виду интересе и потребе свих 
корисника за снабдијевањем електричном енергијом.  
 

Члан 49. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке прописује 
да тарифни ставови представљају јединичне цијене за тарифне елементе утврђене 
тарифном методологијом за сваку категорију и групу потрошње, те да се разликују 
дневни тарифни ставови, сезонски тарифни ставови, тарифни ставови у зависности од 
нивоа потрошње (блок тарифа) и тарифни ставови у зависности од времена трајања 
вршног оптерећења, као и да ФЕРК посебном одлуком одобрава и проглашава 
важећим тарифне ставове по завршетку тарифног поступка.  

 
Члан 51. став (1) Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке 

прописује да тарифни купци рачуном за електричну енергију плаћају цијену која 
покрива све трошкове система, који су настали да би се обезбједило континуисано 
напајање електричном енергијом. Та цијена укључује сљедеће трошкове: 

a) трошкове производње и/или набавке електричне енергије (утрошак 
снаге, активне енергије, прекомјерно преузете реактивне енергије и 
помоћних услуга), 

b) трошкове преноса и НОС-а (трошкови везани за преносну 
мрежарину, помоћне услуге и рад НОС-а), 

c) трошкове дистрибуције (трошкови везани за дистрибутивну 
мрежарину и мјесечну накнаду), 

d) трошкове снабдијевања. 
 
Чланом 56. овог правилника поред осталог је прописано да је дискреционо 

право и овлаштење ФЕРК-а да размотри и потврди све трошкове и приходе 
достављене као подршка предложеним тарифама те да прихвати, одбије или 
прилагоди било коју ставку која није оправдана, размотри и потврди цјелокупна 
средства која су предложена да буду дијелом основе регулисаних средстава и да 
прихвати, одбије или прилагоди вриједност било којег од тих средстава, прихвати, 
одбије или прилагоди сваку величину или анализу кориштену за прорачун 
предложене тарифе, и прихвати предложене тарифе или да их прилагоди на 
одговарајући начин. 

 
Чланом 71. истог правилника прописано је да ће ФЕРК, уважавајући принцип 

постепеног увођења међународно прихваћене регулаторне праксе и постепеног 
увођења  општеприхваћених међународних стандарда у тарифном поступку, водити 
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рачуна о избјегавању наглих и великих промјена тарифа у прелазном периоду, као и о 
постепеном укидању унакрсних субвенција између електропривредних дјелатности, 
категорија и група потрошње, као и о посепености при одобравању стопе поврата на 
власнички капитал, те да постепеност у примјени тарифне методологије у прелазном 
периоду подразумијева и постепеност у евентуалним измјенама тарифа, које ће на 
крају прелазног периода у потпуности бити базиране на оправданим трошковима. 
 

ФЕРК је на основу Захтјева за одобрење тарифа за дјелатност снабдијевања 
електричном енергијом Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице 
Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар који је у ФЕРК примљен 04.01.2008. године 
под бројем 07-02-7/1/08, 10.01.2008. године донио Одлуку о провођењу трећег 
тарифног поступка број 07-02-7-03/1/08.  Ову одлуку ФЕРК је донио уважавајући 
чињеницу да је подносилац захтјева исти поднио са обзиром на Закључак Владе 
Федерације БиХ са 39. сједнице одржане 19.12.2007. године, В. Број: 949/2007, а 
којом је одредио вријеме и мјесто одржавања формалне расправе у трећем тарифном 
поступку, на којој се расправљало и о приједлогу тарифних ставова за продају 
електричне енергије тарифним купцима, који приједлог је Јавно подузеће 
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар 
поднијело уз напријед наведени захтјев. Статус умјешача у формалној расправи у 
овом тарифном поступку су стекли „Алуминиј“ д.д. Мостар  Закључком број 07-02-7-
20/1/08, „Соко-Творница Трансмисија“ д.о.о. Мостар  Закључком број 07-02-7-
21/1/08, Институција Омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини 
Закључком број 07-02-7-22/1/08, Општина Јајце Закључком број 07-02-7-23/1/08, 
„Б.С.И.“ д.о.о. Јајце Закључком број 07-02-7-24/1/08, Удружење за подузетништво и 
посао Линк Закључком број 07-02-7-25/1/08, ЈП „Броћанац“ д.о.о. Читлук Закључком 
број 07-02-7-26/1/08,  „МХЕ Витез-1“ д.о.о. Витез Закључком број 07-02-7-27/1/08, 
Удружење пензионера „Хум“ Мостар Закључком број 07-02-7-28/1/08, Удружење 
малих и средњих предузетника у БиХ Закључком број 07-02-7-29/1/08, Савез општина 
и градова Федерације Босне и Херцеговине Закључком број 07-02-7-30/1/08 и 
„Независни синдикат упосленика Електропривреде ХЗ Херцег Босне“ Мостар 
Закључком број 07-02-7-31/1/08, донесеним од стране ФЕРК-а 14.01.2008. године. 
 
Поступајући по Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност снабдијевања електричном 
енергијом Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ 
дионичко друштво Мостар, ФЕРК је 29.01.2008. године донио Рјешење број: 07-02-7-
56/1/08, којим је Јавном подузећу „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег 
Босне“ дионичко друштво Мостар за дјелатност снабдијевања електричном енергијом 
одобрио потребан годишњи приход од неквалификованих (тарифних) купаца  у 
износу од 13.069.566 КМ и одобрио трошак набавке електричне енергије за потребе 
неквалификованих (тарифних) купаца у износу од 90.023.736 КМ за набавку 671. 884 
МWх електричне енергије, као и трошак поравнања за 2007. годину настао као 
разлика остварених и одобрених количина и цијена електричне енергије произведене 
из властитих извора и набављене за потребе неквалификованих (тарифних) купаца у 
износу од 36.660.846,83 КМ  који се распоређују на двије године у истим износима. 
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Тарифни ставови су утврђени алокацијом трошкова производње, набавке 
укључујући и поравнање, трошкова дистрибуције, трошкова снабдијевања 
електричном енергијом које одобрава ФЕРК, те трошкова: преноса електричне 
енергије и рада НОС-а, укључујући трошкове услуга секундарне и терцијарне 
регулације које одобрава ДЕРК, укључујући сезонско и дневно временско 
диференцирање.  

 
Тарифни ставови за неквалификоване (тарифне) купце базирани су на 

сљедећем: 
- трошкови производње електричне енергије добијених на основу јединичних 

цијена снаге и енергије (Рјешење број 07-02-979-44/21/06 од 27.04.2007. 
године) за производњу 1.528 GWh износе 63.805.797 КМ, (укључујући 
прекомјерно преузету реактивну електричну енергију, која тарифа је у износу 
од 0,00951 КМ/кварх утврђена одлуком ДЕРК-а број 04-28-395-40/07 од 
19.12.2007. године),   

- трошкови набавке електричне енергије за 671.884 МWх износе 90.023.736 КМ, 
док трошкови поравнања износе 36.660.846,83 КМ и распоређују се на двије 
године у истим износима (Рјешење ФЕРК-а број 07-02-7-56/1/08 од 29.01.2008. 
године) и алоцирају на начин да купци на 110 kV и вишем напонском нивоу 
сносе 53,39% ових трошкова, а купци прикључени на дистрибутивну мрежу 
46,61% трошкова поравнања, 

- трошкови кориштења дистрибутивне мреже износе 57.978.095 КМ, које чине 
трошкови дистрибутивне дјелатности у висини одобреног потребног прихода у 
износу од 36.980.170 КМ (Рјешење ФЕРК-а број 07-02-980-32/22/06 од 
27.04.2007. године),  трошкови дјелатности снабдијевања који се односе на 
мјерење у износу од 8.254.440 КМ (Рјешење ФЕРК-а број 07-02-7-56/1/08 од 
29.01.2008. године) и трошкови губитака електричне енергије у 
дистрибутивној мрежи у износу од 12.743.485 КМ (Рјешење ФЕРК-а број 07-
02-980-32/22/06 од 27.04.2007. године), 

- трошкови дјелатности снабдијевања електричном енергијом који се односе на 
обрачун, фактурисање и наплату износе 4.815.126 КМ (Рјешење ФЕРК-а број 
07-02-7-56/1/08  од 29.01.2008. године),   

- дио преносне мрежарине који се односи на енергију у износу од 0,00566 
КМ/кWх преузете активне електричне енергије из мреже преноса и дио 
преносне мрежарине који се односи на снагу у износу од 1,454 КМ/кW, 
утврђене одлуком ДЕРК-а број 04-28-396-35/07 од 19.12.2007. године,   

- тарифа за рад НОС-а износи 0,000399 КМ/кWх преузете активне електричне 
енергије из мреже преноса утврђене одлуком ДЕРК-а број 04-28-395-39/07 од 
19.12.2007. године, 

- тарифа за секундарну и терцијарну регулацију у  износу од 0,002188 КМ/кWх 
преузете активне електричне енергије из мреже преноса утврђене Oдлуком 
ДЕРК-а број 04-28-395-40/07 од 19.12.2007. године.  

 
ФЕРК је у трећем тарифном поступку оцијенио оправданост трошкова набавке 

на основу примљених података узимајући у обзир да је подносилац захтјева морао 
набавити недостајуће количине електричне енергије, а која цијена овакве електричне 
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енергије мора бити укључена у портофољо снабдијевања, чији ће трошак бити 
распоређен на све тарифне купце. Такође, ФЕРК је оцјенио оправданост трошка 
поравнања у складу са Рјешењем из II тарифног поступка број 07-02-981-54/23/06 од 
27.04.2007. године према којем трошак поравнања треба da садржава разлике у 
оствареним и одобреним трошковима како набавке тако и производње. ФЕРК је у 
складу са захтјевом подносиоца пошао од одобреног потребног прихода дјелатности 
снабдијевања из споменутог Рјешења, који је базиран на признатим трошковима, 
расходима и приходима.  
 

Обзиром да ФЕРК као регулатор, а на основу Закона о електричној енергији 
утврђује цијене електричне енергије базиране на оправданим трошковима које у свом 
пословању остварују регулисана јавна електропривредна друштва, као и чињеници да 
набавка, односно трошак набавке недостајуће количине електричне енергије, утиче на 
снабдијевање неквалификованих (тарифних) купаца, односно цијену електричне 
енергије за неквалификоване купце, међу којима су у значајном броју домаћинства, да 
су на тржишту електричне енергије наступили неочекивани поремећаји узроковани 
недостатком понуде електричне енергије у окружењу, и да је дошло до значајног  
пораста цијена електричне енергије, ФЕРК је Захтјев за одобрење тарифа за 
дјелатност снабдијевања електричном енергијом разматрао узимајући у обзир 
поменути Закључак Владе Федерације БиХ са 39. сједнице одржане 19.12.2007. 
године, В. број: 949/2007,  а све у сврху безбједности снабдијевања електричном 
енергијом  и омогућавања ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар да буде у 
могућности да обавља своју обавезу јавне услуге снабдијевања неквалификованих 
(тарифних) купаца. 

 
ФЕРК је у свом Правилнику за тарифну методологију и тарифне поступке 

затражио да регулисане компаније послују у складу са Законом о електричној 
енергији. Као што је прописано у члану 8. тог закона, у току је отварање 
електроенергетског тржишта, а у складу са Уговором о успостави Енергетске 
заједнице („Службени гласник БиХ – међународни уговори“ бр. 9/06), Одлуци о 
обиму, условима и временском распореду отварања  тржишта електричне енергије у 
Босни и Херцеговини („Службене новине ФБиХ“ бр. 33/06) Државне регулаторне 
комисије за електричну енергију (ДЕРК), те ФЕРК-овом Правилнику о стицању 
статуса квалификованог купца („Службене новине ФБиХ“ бр. 53/06). Обавезне праксе 
су имплементације стандарда недискриминације и обавеза јавне услуге наметнуте од 
Парламента ФБиХ у облику Закона о електричној енергији, што значи да сада постоје 
стандарди које ФЕРК проводи у јавности што резултира недискриминацијом и 
правилном расподјелом трошкова. 

 
Из разлога, важно је да заиста цијели сектор и јавност разумију да су 

стандарди које ФЕРК намеће подносиоцу захтјева настали примјеном закона и састоје 
се од испитивања и оправдавања података о трошковима које је проузроковала 
регулисана компанија.  
 

 Када се ради о тарифама, дужности независног регулатора у складу са 
законом су верификација података о трошковима и поступно увођење промјена 
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тарифа сa циљем поткрепљивања тарифа базираних на трошковима у складу са 
Директивама ЕУ, Закону и прописима које доноси ФЕРК. Регулисане компаније 
имају обавезу да се придржавају прописа за снабдијевање електричном енергијом 
неквалификованих (тарифних) купаца у складу са обавезом вршења јавне услуге.  

 
Све регулисане компаније које имају обавезу вршења јавне услуге морају 

обезбједити електричну енергију свим својим неквалификованим (тарифним) 
купцима што је могуће економичније. Ова обавеза има своје основе у закону, а 
посебно:  
 

Дозвола за рад - лиценца за обављање електропривредне дјелатности 
снабдијевања електричном енергијом првог реда додјељена Јавном подузећу 
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар, 
садржи обавезу вршења јавне услуге за Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар описану у ставу 4.2.1. и 4.1.1. 
тако да “Ималац дозволе је обавезан да обавља снабдијевање електричном енергијом 
првог реда за неквалификоване (тарифне) купце као јавну услугу, како је прописано 
важећим законима, подзаконским актима, прописима и правилима ФЕРК-а и у складу 
са директивама ЕУ и међународним уговорима које је прихватила БиХ.“  

 
Директива 2003/54/ЕЗ везана за Заједничка правила за унутрашња тржишта 

електричне енергије, у члану 3. описује обавезу јавне услуге и дужност компаније 
која има обавезу јавне услуге да штити своје купце. Посебно, формулација наводи: “. . 
. У општем економском интересу, државе чланице могу предузетништвима која 
дјелују у електроенергетском сектору, наметнути обавезу јавне услуге која је везана 
за безбједност, укључујући безбједност снабдијевања, редовност, квалитет и цијене 
снабдијевања и заштите околине, укључујући енергетску ефикасност и климатску 
заштиту.” 

 
Према члану 4. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, 

обавеза јавне услуге дефнисана је да “значи обавезу електропривредних друштава у 
обављању одређене електропривредне дјелатности као јавне услуге, првенствено у 
односу на безбједност, регуларност, квалитет, цијену снабдијевања и заштиту 
животне средине, у складу са Законом и директивама ЕУ.” 

 
Према члану 5. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, 

циљеви методологије су да за тарифне купце утврди тарифе које су разумне и 
основане на трошковима, базиране на уобичајеној међународној пракси. 
 

Обавеза јавне услуге значи да електропривредно друштво мора да ради у 
општем економском интересу неквалификованих (тарифних) купаца, узрокујући 
трошкове који су разумни и основани на уобичајеној међународној пракси, што 
подразумјева планирање и испоруку у корист купаца. 
 

Политика ФЕРК-а је да електропривредно друштво треба хидроенергију 
испоручити тарифним (неквалификованим) купцима, као и да обављање трговачке 
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дјелатности електропривредног друштва не може бити у супротности с обавезом 
вршења јавне услуге, која је електропривредном друштву утврђена у његовој дозволи 
за рад. 
 

Приликом доношења ове одлуке ФЕРК је пошао од чињеница утврђених 
споменутим Закључком 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, 
обезбједе снабдијевање свих неквалификованих (тарифних) купаца/потрошача 
електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине, којима су дужна обезбједити 
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 обезбједе 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 обезбједи 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 обезбједи 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 обезбједи дио недостајуће 
електричне енергије у износу од 40 МW (у банду) односно 351,36 GWh.  
 

Приликом одлучивања FERK је пошао од чињенице да одлуку доноси у 
прелазном периоду, када је у највећој могућој мјери поштивао основна начела која 
прописују да ће тарифе бити праведне и разумне, равноправне и одређене на 
транспарентан начин, уважавајући да постепеност у примјени тарифне методологије у 
прелазном периоду подразумијева и постепеност у измјенама тарифа, које ће тек на 
крају прелазног периода у потпуности бити базиране на оправданим трошковима, а 
све у складу са одредбама Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке 
које се односе на прелазни период. ФЕРК сматра како електропривредно друштво 
мора пословати на ефикасан и економичан начин проводећи активности које ће 
проузроковати неопходне оправдане трошкове. 
 



REGULATORNA KOMISIJA ZA 
ELEKTRIČNU ENERGIJU U FEDERACIJI  
BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ 
ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ  

БОСНЕ И  XЕРЦЕГОВИНЕ - Ф Е Р К 

  

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK 
Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar  

Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508              kontakt@ferk.ba     www.ferk.ba 

Id.br.: 4227378050005 ; Porezni br.: 17004752 ; Transakcijski račun: 1610200031700086 kod Raiffeisen banke 

11 

На основу свега наведеног, а сљедећи циљеве којима се ФЕРК руководио, чије 
остварење му је повјерио Закон о електричној енергији, а правила и прописи ФЕРК-а, 
као проведбени акти наведеног Закона потврдили, односно водећи се тиме да тарифе 
требају да буду разумне, равноправне и одређене на транспарентан начин, а имајући у 
виду специфичне околности које су у тренутку одлучивања биле у у 
електроенергетском сектору у Федерацији Босне и Херцеговине, ФЕРК је одлучио 
као у диспозитиву. 
 

 
ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а 
        Ристо Мандрапа с.р. 


