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Број: 07-02-7-27/1/08 
Мостар, 14.01.2008. године 
 

На основу члана 12. став (1) и члана 14. став (1) Статута Регулаторне комисије 
за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
ФБиХ“ бр. 13/04), члана 31. став (2), члана 37. став (5) и члана 53. став (2) 
Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне 
и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ бр. 59/04), те члана 36. став (6), члана 46. 
став (3), члана 48. став (1) и члана 49. 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 Одлуке о провођењу трећег 
тарифног поступка бр. 07-02-7-03/1/08 од 10.01.2008. године, рјешавајући по Захтјеву 
за стицање статуса умјешача који је у ФЕРК примљен 14.01.2008. године под бројем 
07-02-7-15/1/08, подносиоца „МХЕ Витез-1“ д.о.о. Витез, Регулаторна комисија за 
електричну енергију у ФБиХ – ФЕРК је, на II. редовној сједници, одржаној у Мостару 
дана 14.01.2008. године, донијела сљедећи 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

I. Одобрава се Захтјев „МХЕ Витез-1“ д.о.о. Витез за стицање статуса 
умјешача у тарифном поступку и то у поступку формалне расправе по 
Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност снабдијевања електричном 
енергијом који је у ФЕРК примљен 04.01.2008. године под бројем 07-02-
7/1/08, на којој ће се расправљати и о приједлогу тарифних ставова, 
подносиоца Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег 
Босне“ дионичко друштво Мостар.   

II. Умјешачу из тачке I. овог закључка дозвољено је учествовати у поступку 
формалне расправе, износити доказе, примједбе и аргументе и 
придржавати се постављених рокова. Водитељ поступка може ограничити 
учествовање умјешача, у случајевима када је то за добробит ефикасног 
вођења расправе. Умјешач има и друга права и обавезе у складу са 
одредбама Пословника о раду ФЕРК-а и Правилника о јавним расправама и 
рјешавању захтјева и жалби ФЕРК-а. 

III.  Овај закључак је коначан и ступа на снагу даном доношења, те се објављује 
на огласној табли и wеб страници ФЕРК-а. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Члан 53. став (2) Пословника о раду ФЕРК-а прописује да ФЕРК може 
додијелити статус умјешача особи која докаже директан интерес за тарифни 
поступак, који је различит опћем јавном интересу, те да је умјешачу омогућено да 
учествује у поступку, свједочи и захтјева информације путем члана ФЕРК-а или 
водитеља поступка формалне расправе. У складу са чланом 46. став (3) Правилника о 
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јавним расправама и рјешавању захтјева и жалби ФЕРК-а, критерије за утврђивање 
права и статуса умјешача ФЕРК одређује за сваки конкретан случај посебно, зависно 
од околности случаја. Чланом 48. став (1) истог Правилника прописано је да ФЕРК о 
захтјеву за признање статуса умјешача одлучује у року од 15 дана од дана пријема 
захтјева у ФЕРК. Чланом 36. став (6) и чланом 49. истог Правилника прописан је 
начин на који умјешач доставља своје поднеске и на који је начин овлаштен 
учествовати у расправи. 

 
 Одлуком ФЕРК-а о провођењу трећег тарифног поступка бр.07-02-7-03/1/08 од 
10.01.2008. године одређено је да статус умјешача у поступку формалне расправе 
може стећи правно или физичко лице под условом да поднесе захтјев за стицање 
статуса умјешача и да испуњава критерије: да има директан интерес у овом тарифном 
поступку, а који је различит од опћег јавног интереса и да располаже подацима и 
чињеницама од значаја за формалну расправу у овом тарифном поступку који се води 
пред ФЕРК-ом. ФЕРК је путем Обавјештења за јавност о поднесеном Захтјеву за 
одобрење тарифа за дјелатност снабдијевања електричном енергијом од стране Јавног 
подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво 
Мостар  и одржавању формалне расправе, објављеног на wеб страници и огласној 
табли ФЕРК-а 10.01.2008. године, односно у „Дневном листу“, „ Дневном авазу“, 
„Вечерњем листу“ и „Слободној Далмацији“ 11.01.2008. године, одредио да се захтјев 
за стицање статуса умјешача може ФЕРК-у поднијети до 14.01.2008. године до 14:00 
часова. 
 

Дана 14.01.2008. године, „МХЕ Витез-1“ д.о.о. Витез поднијело је Захтјев за 
стицање статуса умјешача у поступку формалне расправе у трећем тарифном 
поступку, који је у ФЕРК примљен под бројем  07-02-7-15/1/08, а којим је подносилац 
затражио стицање статуса умјешача у трећем тарифном поступку и то у поступку 
формалне расправе по Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност снабдијевања 
електричном енергијом, на којој ће се расправљати и о приједлогу тарифних ставова, 
подносиоца Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ 
дионичко друштво Мостар . 

  
  У захтјеву за стицање статуса умјешача, подносилац је образложио свој захтјев 
чињеницом да је након увида у табеларни преглед тарифних ставова варијанте 1 и 2 
(приједлог ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар) уочио да су предложени 
тарифни ставови за продају електричне енергије у тарифном ставу 10 kV за 20% мањи 
у односу на важеће тарифне ставове за продају електричне енергије 
неквалификованим (тарифним) купцима ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, те 
да предложена тарифа на 10 (20) kV напону директно утиче на финансијску 
конструкцију подносиоца захтјева, чиме би се угрозила стабилност овог подузећа, а 
што би имало негативан утицај и на будуће пројекте изградње електроенергетских 
објеката подносиоца захтјева. У захтјеву је наведено и да се приликом доношења 
одлуке треба узети у обзир статус свих постојећих и будућих малих произвођача 
електричне енергије, те уколико предложена тарифа буде одобрена иста треба бити 
равномјерно распоређена за све тарифне купце ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар. 
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Рјешавајући по Захтјеву за стицање статуса умјешача подносиоца у поступку 
формалне расправе у трећем тарифном поступку, утврђено је, да је подносиоцу 
захтјева Рјешењем ФЕРК-а број 06-03-999-09/24/06 од 22.03.2007. године издата 
Дозвола за рад-лиценца за обављање електропривредне дјелатности производња 
електричне енергије и да као такав има потписан Уговор о откупу електричне 
енергије са ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, као и да се у складу са 
Одлуком Владе Федерације БиХ о методологији утврђивања нивоа откупних цијена 
електричне енергије из обновљивих извора инсталисане снаге до 5 МW („Службене 
новине ФБиХ“ број 32/02) нивоа откупне цијене електричне енергије врше примјеном 
корекционих коефицијената на износ важећег тарифног става за активну енергију, 
виши сезонски и већи дневни, за категорију потрошње на 10 (20) kV напону  из 
тарифних ставова на снази, као и да цијена електричне енергије директно утиче на 
његово пословање.  

 
Будући да је подносилац доказао постојање директног интереса да учествује у 

трећем тарифном поступку, у поступку формалне расправе по поднесеном Захтјеву за 
одобрење тарифа за дјелатност снабдијевања електричном енергијом на којој ће се 
расправљати и о приједлогу тарифних ставова, подноситеља Јавног подузећа 
“Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар, 
одлучено је као у диспозитиву овог закључка. 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а 
    Ристо Мандрапа с.р. 

 
 
 


