
 

REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU 
ENERGIJU U FEDERACIJI  

BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K  
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ 
EНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И  

XЕРЦЕГОВИНЕ - Ф Е Р К 

 

Број: 07-07-745-07/05 
Мостар, 08.11. 2005. године 
 
На основу члана 14. 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) и чланова 31. 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“ и став 2, 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. 71. и 74. Правилника за тарифну 
методологију и тарифне поступке Регулаторне комисије за електричну енергију 
у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине ФБиХ” број 45/05), 
Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине – ФЕРК је, на XVI редовној сједници одржаној у Мостару дана 
08.11.2005. године, донијела  
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о провођењу првог тарифног поступка  

 
 

Члан 1. 
 

 Утврђује се да је започео први тарифни поступак по захтјевима 
поднесеним од стране подносиоца захтјева Ј.П. «Електропривреда Босне и 
Херцеговине» д.д. Сарајево и то: по захтјеву за одобрење краткорочних 
маргиналних трошкова енергије бр.07-02-600/12/05 од 12.9.2005. године, те по 
захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије бр. 
07-02-647/18/05, по захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност дистрибуције 
електричне енергије бр. 07-02-647/19/05, и по захтјеву за одобрење тарифа за 
дјелатност снабдијевања електричном енергијом бр. 07-02-647/20/05, сви 
поднесени дана 01.10.2005. године. 
 

Члан 2. 
 

Овом одлуком утврђује се да су започели поступци формалних расправа 
у првом тарифном поступку по захтјевима из чланка 1. ове одлуке, имајући у 
виду одредбе Закључка бр. 05-07-745-05/05  од 08.11.2005. године.  
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Члан 3. 

 
Поступци формалних расправа провест  ће се, према плану активности на 

провођењу поступака формалних расправа из члана 4. ове одлуке, водећи 
рачуна о роковима за доношење коначних одлука о одређивању тарифа у првом 
тарифном поступку. 

 
Члан 4. 

 
Формалне расправе у првом тарифном поступку покренутом по 

захтјевима из члана 1. ове одлуке одржаће се у просторијама ФЕРК-а, на адреси 
Блајбуршких жртава бр. 33, Мостар, према слиједећем распореду: 

 

Предмет формалне расправе Датум и вријеме формалне 
расправе 

Краткорочни маргинални 
трошкови енергије 21.11.2005. године у 10:00 часова 

Производња електричне 
енергије 

22.11.2005. године у 09:00 часова 

Дистрибуција и снабдијевање 
електричном енергијом  23.11.2005. године у 09:00 часова 

 
 

 Прије одржавања формалних расправа из став 1. овог члана, одржаће се 
припремне расправе ради одлучивања о распореду радњи и другим 
процедуралним питањима којим се управља током поступка.  
 

Члан 5. 
 

 Формалне расправе из члана 4. ове одлуке су отворене за јавност, с тим 
да јавност може бити присутна формалним расправама, али у истим могу 
учествовати само подносилац захтјева и умјешачи. 
  

Члан 6. 
 

Обавјештење за јавност о поднесеним захтјевима из члана 1. ове одлуке и 
мјесту и времену одржавања формалних расправа из члана 4. ове одлуке 
објавиће се у „Дневном листу“, „Дневном авазу“ и на wеb страници ФЕРК-а, 
дана 09.11.2005. године.  

У обавјештењу се наводи да умјешач захтјев за стицање статуса 
умјешача подноси у ФЕРК-у до 14.11.2005. године до 12 часова, који је и рок до 
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када заинтересована лица могу поднијети писане коментаре на поднесене 
захтјеве. 
 Обавјештење из става 1 овог члана је саставни дио ове одлуке.  
 

Члан 7. 
 

 Статус умјешача у формалној расправи може стећи правно или физичко 
лице под условом да правовремено поднесе захтјев за стицање статуса 
умјешача, и да испуњава слиједеће критерије: 

- да има директан интерес у поступку, који је различит од општег јавног 
интереса и 

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

 
Члан 8. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, те се објављује на wеb 

страници и огласној табли ФЕРК-а, као и у «Службеним новинама ФБиХ». 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 12.09.2005. године, ФЕРК је запримио од Ј.П. «Електропривреда 

Босне и Херцеговине» д.д. Сарајево захтјев за одобрење краткорочних 
маргиналних трошкова енергије бр. 07-02-600/12/05 . Такође, ФЕРК је дана 
01.10.2005. године од истог подносиоца захтјева запримио захтјев за одобрење 
тарифа за дјелатност производње електричне енергије бр. 07-02-647/18/05, 
захтјев за одобрење тарифа за дјелатност дистрибуције електричне енергије бр. 
07-02-647/19/05 и захтјев за одобрење тарифа за дјелатности снабдијевања 
електричном енергијом бр. 07-02-647/20/05. Приликом прегледа комплетности 
запримљених захтјева утврђено је да исти не садрже све потребне податке и 
документе прописане  Правилником за тарифну методологију и тарифне 
поступке ФЕРК-а. 
           

ФЕРК је подносиоцу захтјева упутио Допис бр. 07-02-600-01/12/05 од 
21.09.2005. године и Допис бр. 07-02-647-02/18/05, 07-02-647-02/19/05, 07-02-
647-02/20/05 од 28.10.2005. године, којима је тражио од подносиоца захтјева да 
захтјеве допуни потребним подацима и документима. 

 
Иако у тренутку доношења ове одлуке недостају одређени документи и 

подаци прописани Правилником за тарифну методологију и тарифне поступке 
ФЕРК-а, које је ФЕРК више пута захтјевао, у циљу извршења својих планских 
активности за завршетак првог тарифног поступка до краја 2005. године, а у 
складу с члановима 9. и 71. Правилника за тарифну методологију и тарифне 
поступке ФЕРК-а, ФЕРК је одлучио да поднесене захтјеве сматра комплетним, 
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те да настави поступак по поднесеним захтјевима, чиме је започео први тарифни 
поступак. Први тарифни поступак, ФЕРК ће провести на основу података које је 
доставио подносилац захтјева, а за тражену а недостајућу документацију, 
податке и информације, ФЕРК у складу с Правилником  за тарифну 
методологију и тарифне поступке ФЕРК-а задржава право процјене истих. 

 
Члан 45. Правилника о јавним расправама и рјешавању захјева и жалби 

ФЕРК-а прописује обавезу обавјештавања јавности о поднесеним захтјевима за 
одобрење тарифа и о датуму одржавању формалних расправа, као и садржај 
обавјештења за јавност.  

 
Дана 08.11.2005. године ФЕРК је донио Закључак бр. 05-07-745-05/05, 

којим је одредио да се спајају предмети по поднесеном захтјеву за одобрење 
тарифа за дјелатност дистрибуције електричне енергије бр. 07-02-647/19/05 од 
01.10.2005. године Јавном предузећу «Електропривреда Босне и Херцеговине» 
д.д. Сарајево и по поднесеном захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност 
снабдијевања електричном енергијом бр. 07-02-647/20/05 од 01.10.2005. године 
Јавном предузећу «Електропривреда Босне и Херцеговине» д.д. Сарајево, те да 
ће се о спојеним предметима водити даље јединствен поступак. 

 
Чланом 50. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева 

и жалби ФЕРК-а, одређено је да након почетка поступка формалне расправе 
ФЕРК заказује формалну расправу ради утврђивања чињеница.  

 
На основу напријед наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

 
                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а 

                                                                             Ристо Мандрапа  дипл.инг.маш, с.р. 
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