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 На основу члана 14. Закона о електричној енергији („Службене новине 
ФБиХ“ број 41/02, 24/05, 38/05), члана 37. став 5 Пословника о раду Регулаторне 
комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене 
новине ФБиХ“ број 59/04),  а у вези с чланом 52. став 3 Правилника за тарифну 
методологију и тарифне поступке Регулаторне комисије за електричну енергију 
у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број 45/05) и 
чланом 92. став 2 Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева и 
жалби Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број 37/05), Регулаторна комисија за 
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК је дана 
08.11.2005. године на XVI редовној сједници донијела слиједећи 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Спајају се предмети и то: 
- 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 
подузећу «Електропривреда Босне и Херцеговине» д.д. Сарајево. 

2.   О спојеним предметима водиће се даље јединствен поступак. 
3.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, те се објављује на 
огласној табли и wеb страници ФЕРК-а. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 52. став 3 Правилника за тарифну методологију и тарифне 
поступке Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине, прописано је да ако подносилац захтјева обавља више 
електропривредних дјелатности, дужан је поднијети захтјев за тарифе за сваку 
дјелатност засебно. У складу са напријед наведеним, Ј.П. «Електропривреда 
Босне и Херцеговине» д.д. Сарајево је поднијело 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, које је ФЕРК запримио дана 
01.10.2005. године. 
 Приликом разматрања поднесених захтјева, ФЕРК је водио рачуна о 
чињеници да је провођења активности ФЕРК-а у непосредном односу с 
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провођењем активности из усвојеног Акционог плана Федерације Босне и 
Херцеговине за преструктуирање и приватизацију електроенергетског сектора у 
Босни и Херцеговини („Службене новине ФБиХ“ бр. 31/05). Како наведени 
Акциони план укључује преструктуирање дистрибутивних подручја у 
Федерацији БиХ оснивањем супсидијарних друштава за дистрибуцију и 
снабдијевање електричном енергијом у оквиру Ј.П. «Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне» д.д. Мостар и Ј.П. «Електропривреда Босне и 
Херцеговине» д.д. Сарајево крајем 2007. године, то је ФЕРК приликом прегледа 
запримљених захтјева и документације приложене уз њих утврдио да се захтјев 
за одобрење тарифа за дјелатност дистрибуције електричне енергије и захтјев за 
одобрење тарифа за дјелатност снабдијевања електричном енергијом базирају 
на истом чињеничном стању и на истом правном основу, те је ФЕРК стварно 
надлежан у погледу оба захтјева. 
 На основу напријед наведеног одлучено је као у диспозитиву закључка. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против овог закључка подносилац захтјева може тужбом покренути управни спор код Кантоналног суда у 
Мостару у року од 30 дана од дана примитка закључка. Тужба се предаје суду директно или му се шаље 
поштом препоручено. Тужба се може изјавити и на записник код наведеног суда или било којег другог 
суда. 
 

                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а 
                                                                             Ристо Мандрапа  дипл.инг.маш, с.р. 
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