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Број: 07-07-542-01/07 
Мостар, 15.06.2007. године 
 
 
 На основу чланова 14. и 15. 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. 52. 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), 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. и 
71. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке (“Службене 
новине ФБиХ” број 45/05), Регулаторна комисија за електричну енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК је, на IX. редовној сједници одржаној 
у Мостару дана 15.06.2007. године, донијела  
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о провођењу другог тарифног поступка 

 
 

Члан 1. 
 

 Утврђује се да је започео други тарифни поступак по захтјевима 
поднесеним од стране подносиоца захтјева Јавног предузећа Електропривреда 
Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево и то: по Захтјеву за одобрење тарифа за 
дјелатност производње електричне енергије примљеним под бројем 07-02-
273/3/07 по Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност дистрибуције електричне 
енергије примљеним под бројем 07-02-274/4/07 и по Захтјеву за одобрење 
тарифа за дјелатност снабдијевања електричном енергијом примљеним под 
бројем 07-02-275/5/07, сви поднесени дана 26.03.2007. године. 
 

Члан 2. 
 

Овом одлуком утврђује се да су започели поступци формалних расправа 
у другом тарифном поступку по захтјевима из члана 1. ове одлуке.  
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Члан 3. 
 
ФЕРК планира поступке формалних расправа провести најкасније до 

21.12.2007. године, 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 другом тарифном поступку. 

 
Члан 4. 

 
Формалне расправе у другом тарифном поступку покренутом по 

захтјевима из члана 1. ове одлуке, те формална расправа о приједлогу тарифних 
ставова подносиоца захтјева, које је исти доставио дана 14.05.2007. године, 
планирају се одржати у просторијама ФЕРК-а, на адреси Блајбуршких жртава 
бр. 33, Мостар, према сљедећем распореду: 

 
 

Предмет формалне расправе 
Датум и вријеме 
формалне расправе 

03.09.2007.  
Производња електричне 

енергије 04.09.2007. 

10.09.2007.  

Дистрибуција електричном 

енергијом  11.09.2007. 

17.09.2007.  
Снабдијевање електричном 

енергијом 
 

18.09.2007. 

Тарифни ставови 22.10.2007. 

 
 
 Прије одржавања формалних расправа из става 1. овог члана, одржат ће 
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, али у 
истим могу учествовати запосленици ФЕРК-а, подносилац захтјева и умјешачи. 
  

 
Члан 6. 
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Обавјештење за јавност о поднесеним захтјевима из члана 1. ове одлуке и 

мјесту и времену одржавања формалних расправа из члана 4. ове одлуке објавит 
ће се у „Дневном листу“, „Дневном авазу“ и на wеб страници ФЕРК-а, на дан 
16.06.2007. године, и исто ће садржавати информацију да на формалним 
расправама могу учествовати запосленици ФЕРК-а, подносилац захтјева и 
умјешачи.  

У обавјештењу се наводи да умјешач захтјев за стицање статуса 
умјешача у поступку формалне расправе по Захтјеву за одобрење тарифа за 
дјелатност производње електричне енергије примљеним под бројем 07-02-
273/3/07 и/или Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност дистрибуције 
електричне енергије примљеним под бројем 07-02-274/4/07 и/или Захтјеву за 
одобрење тарифа за дјелатност снабдијевања електричном енергијом 
примљеним под бројем 07-02-275/5/07 и/или по приједлогу тарифних ставова 
подноси до 25.06.2007. године до 12:00 сати, који је и рок до 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 сљедеће критерије: 

- да има директан интерес у поступку по захтјеву за одобрење тарифа или 
по приједлогу тарифних ставова у вези којег подноси захтјев за стицање 
статуса умјешача, а који је различит од општег јавног интереса и 

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

 
 

Члан 8. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, те се објављује на wеб 
страници и огласној табли ФЕРК-а, као и у «Службеним новинама ФБиХ». 
 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У складу са  чланом 52. став (1) Правилника за тарифну методологију и 
тарифне поступке и Одлуци ФЕРК-а о року за подношење захтјева за одобрење 
тарифа у другом тарифном поступку бр. 07-07-83-03/07 од 23.01.2007. године, 
ФЕРК је 26.03.2007. године, примио од ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, 
Захтјев за одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије 
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примљен под бројем 07-02-273/3/07, Захтјев за одобрење тарифа за дјелатност 
дистрибуције електричне енергије примљен под бројем 07-02-274/4/07 и Захтјев 
за одобрење тарифа за дјелатности снабдијевања електричном енергијом 
примљен под бројем 07-02-275/5/07.  

 
Приликом прегледа комплетности примљених захтјева утврђено је да 

исти не садрже све потребне податке и документе прописане Правилником за 
тарифну методологију и тарифне поступке. 

 
На основу наведеног, ФЕРК је подносиоцу захтјева упутио Обавјештење 

о недостацима поднесених Захтјева за одобрење тарифа у дјелатностима 
производње, дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом бр. 07-02-
273-01/3/07, 07-02-274-01/4/07 и 07-02-275-01/5/07 од 23.04.2007. године, којима 
је тражио од подносиоца захтјева да захтјеве допуни потребним подацима и 
документима. 

 
Поводом наведеног Обавјештења о недостацима поднесених захтјева, 

ФЕРК је од подносиоца захтјева дана 30.04.2007. године примио под бројевима 
07-02-273-02/3/07, 07-02-274-02/4/07 и 07-02-275-02/5/07 дио тражене 
документације и података. У истом допису  подносилац захтјева је образложио 
да доставља дио тражене документације, коју је у остављеном року био у 
могућности осигурати, као и коментаре на неке од постављених питања. 
Такођер је дао објашњање да ће Приједлог нових тарифних ставова са 
потребним анализама и образложењима доставити накнадно када о истим 
добије мишљење представника власника већинског капитала (ФМЕРИ) и 
Надзорног одбора Друштва, те предлаже провођење другог тарифног поступка 
уз доставу остале документације у току провођења истог.  

 
 ФЕРК је непосредно прије доношења Одлуке о провођењу другог 
тарифног поступка подносиоцу захтјева упутио и неколико Захтјева за 
информацијама, како би употпунио достављену документацију и то дана 
11.05.2007. године Захтјев за информацијама број:  07-02-273-03/3/07, 07-02-274-
03/4/07 и 07-02-275-03/5/07 и дана 01.06.2007. године Захтјев за информацијама 
број: 07-02-273-05/3/07, 07-02-274-05/4/07 и 07-02-275-05/5/07. 
 

На основу тражених информација пондносилац захтјева се такођер 
изјаснио и то дана 14.05.2007. године доставио Приједлог тарифних ставова у 
другом тарифном поступку одобрен од стране Надзорног одбора, те 
образложење достављених тарифних ставова примљени у ФЕРК-у под бројем 
07-02-422/07, дана 18.05.2007. године када је доставио и дјеломично 
образложење ФЕРК-овог захтјева за информацијама и копију Одлуке Надзорног 
одбора подносиоца захтјева о давању сагласности на захтјеве за одобрење 
тарифа у другом тарифном поступку примљен под бројем 07-02-273-04/3/07, 07-
02-274-04/4/07 и 07-02-275-04/5/07, као и дана 13.06.2007. године Допис други 
тарифни поступак примљен под бројем 07-02-273-06/3/07, 07-02-274-06/4/07 и 
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07-02-275-06/5/07 којим је подносилац захтјева доставио дио документације и 
образложења везано за покретање тарифног поступка пред ФЕРК-ом.  

 
У складу са чланом 9. и 71. Правилника за тарифну методологију и 

тарифне поступке, ФЕРК ће започети други тарифни поступак на основу 
података које је доставио подносилац захтјева, а на достављању све тражене а 
недостајуће документације, података и информација, ФЕРК ће инсистирати 
током тарифног поступка, те може захтјевати од подносиоца захтјева 
достављање процјене истих, с тим да ФЕРК задржава и право властите процјене 
истих, а све у складу са Правилником за тарифну методологију и тарифне 
поступке. 

 
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.  

 
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 наведеног одлучено је као у диспозитиву одлуке. 

 
 

 ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а 
 Зденко Шимуновић с.р. 

 
 


