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Број:05-04-925-13/19/06 
Мостар, 31.05.2007. године 
 
 
Арбитража Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине – ФЕРК у саставу: 
  
Зденко Шимуновић, предсједник ФЕРК-а 
Ђулизара Хаџимустафић, члан ФЕРК-а 
Ристо Мандрапа, члан ФЕРК-а 
 

у поступку арбитраже по тужби 
 
тужиоца: „Rose-Wood“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље, Батушки луг бб, 70240 
Горњи Вакуф-Ускопље, заступан по Енесу Чемеру, директору 
 

против 
 
туженог: ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, Подружница 
„Електродистрибуција“ Зеница, Вилсоново шеталиште 15, 71000 Сарајево, 
заступан по Енверу Креси, генералном директору 
 
којом тужилац оспорава право туженом да изврши обрачун и наплату 
прекомјерно преузете реактивне енергије у процесу производње електричне 
енергије у мХЕ Јелићи, и у којој се наводи вриједност спора у износу од  
22.474,37 КМ,  
 
је на ВИИИ. редовној сједници одржаној у Мостару дана 31.05.2007. године, 
донијела 
 
 

ПРЕСУДУ 
 

Одбија се тужилац са тужбеним захтјевом у цјелости. 
 
 

                                                       
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 30.10.2006. године Регулаторна комисија за електричну енергију у 

Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК је под бројем 05-04-925/19/06 примила 
тужбу „Rose-Wood“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље, са прилозима, за покретање 
поступка арбитраже пред ФЕРК-ом против туженог ЈП Електропривреда БиХ 
д.д. Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница којом тужилац 
оспорава право туженом да изврши обрачун и наплату прекомјерно преузете 
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реактивне енергије у процесу производње електричне енергије у мХЕ „ Јелићи“ 
Горњи Вакуф-Ускопље, која је у власништву тужиоца. Тужилац од Арбитраже 
ФЕРК-а тражи да поведе процедуру, прихвати презентиране доказе и донесе 
пресуду да тужени нема право на обрачун и наплату прекомјерно преузете 
реактивне енергије у процесу производње електричне енергије у мХЕ „ Јелићи“ 
Горњи Вакуф-Ускопље, која је у власништву тужиоца. Тужилац је као 
вриједност спора навео износ од 22.474,37 КМ (у који износ није урачунат 
ПДВ). Уз тужбу тужилац је поред осталог приложио и Изјаву од 19.10.2006. 
године да је Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине надлежна за арбитражу по тужби тужиоца са образложењем да је 
Уговором о откупу електричне енергије између Јавног предузећа 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево и Росе-Wоод д.о.о. Горњи 
Вакуф-Ускопље у члану 14. тачка 3. предвиђено да ако виши извршиоци не 
успију да постигну споразум у року од 30 дана, свака страна може изабрати да 
спор достави на рјешавање Регулаторној комисији за електричну енергију у 
ФБиХ. Такође тужилац је уз тужбу приложио и Изјаву од 19.10.2006. године да 
се настали спор не води пред судом. 
 

Након што је примљена тужба прегледана, поступајући у складу са 
чланом 10. став 10. Правилника о арбитражи („Службене новине ФБиХ“ 
бр.74/05), ФЕРК је тужиоцу 29.11.2006. године послао Обавјештење о 
недостацима поднесене тужбе број 05-04-925-01/19/06 и одредио му рок од осам 
дана ради допуне тужбе у смислу поменутог обавјештење. Обзиром да је 
тужилац поступио у складу са Обавјештењем, ФЕРК је утврдио да је поднесена 
тужба усклађена са захтјевима из става (1) члана 10. Правилника о арбитражи да 
је тужилац уз тужбу приложио слиједеће доказе: 

1. Уговор о откупу електричне енергије између ЈП Електропривреда БиХ 
д.д. Сарајево и „Росе-Wоод“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље за откуп 
електричне енергије из мале хидроелектране „ Јеличи“ од 15.05.2006. 
године, број  

     А-22/3451/06 
2. Претходну електроенергетску сагласност за прикључење мале електране 

(мЕ) мХЕ Јелићи, Општина Горњи Вакуф-Ускопље број 3203/04 од 
21.09.2004. године издату од ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, 
Дирекција за дистрибуцију, Електродистрибуција Травник 

3. Копију Дозволе за рад-лиценце за обављање електропривредне 
дјелатности производња електричне енергије „Rose- Wood“ д.о.о. Горњи 
Вакуф-Ускопље број 06-03-6/1/06 од 21.03.2006. године 

4. Рачуне за електричну енергију и то рачун бр.506-2617-30046 од 
03.05.2006. године; рачун бр.506-2617-31056 од 03.06.2006. године; рачун 
бр. 506-2617-30066 од 03.07.2006. године; рачун бр. 506-2617-31076 од 
02.08.2006. године; рачун бр. 506-2617-31086 од 04.09.2006. године; 
рачун бр. 506-2617-30096 од 03.10.2006. године и припадајуће Записнике 
о очитању мјерног мјеста уз наведене рачуне 
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5. Допис број ЕЛД-09/06 од 09.06.2006. године који је „Rose-Wood“ д.о.о. 
Горњи Вакуф-Ускопље упутио ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, 
Подружница „Електродистрибуција“ Зеница чији је предмет Поврат 
рачуна за електричну енергију 

6. Допис ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, Подружница 
„Електродистрибуција“ Зеница број 047/06 од 15.06.2006. године упућен 
„Rose-Wood“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље чији је предмет Поновна 
достава рачуна 

7. Допис број ЕЛД-10/06 од 16.06.2006. године који је „Rose- Wood“ д.о.о.  
Горњи Вакуф-Ускопље упутио ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, 
Подружница „Електродистрибуција“ Зеница чији је предмет Поврат 
рачуна за електричну енергију, веза Ваш допис број 047/06 од 15.06.2006. 
године 

8. Допис ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, Подружница 
„Електродистрибуција“ Зеница број 4741-8487/06 од 22.06.2006. године 
упућен „Rose-Wood“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље чији је предмет 
Одговор на допис 

9. Допис број ФЕРК-05/06 од 19.07.2006. године који је „Rose- Wood“ д.о.о. 
Горњи Вакуф-Ускопље упутио ФЕРК-у чији је предмет Тумачење 
Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке и арбитража у 
спору са Дописом број ФЕРК-06/06 од 22.09.2006. године који је „Rose- 
Wood“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље упутио ФЕРК-у којим обнављају 
слање поште из разлога јер се претходно упућени захтјев од 20.08.2006. 
године загубио у току слања поште 

10. Допис ФЕРК-а број 04-01-792-01/06 од 28.09.2006. године упућен „Rose- 
Wood“ д.о.о.  Горњи Вакуф-Ускопље везан за допис „Rose-Wood“ д.о.о. 
од 22.09.2006. године 

11. Допис број ЕЛД-12/06 од 22.08.2006. године који је „Росе-Wоод“ д.о.о.  
Горњи Вакуф-Ускопље упутио ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, 
Подружница „Електродистрибуција“ Зеница чији је предмет Рачуни за 
потрошњу реактивне електричне енергије, веза Наша ранија 
кореспонденција 

12. Правилник о арбитражи Рагулаторне комисије за електричну енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине ФБиХ“ број 74/05) 
и Правилник за тарифну методологију и тарифне поступке ФЕРК-а 
(„Службене новине ФБиХ“ број 45/05) нису доставили јер Арбитража 
располаже истим 

 
ФЕРК је под бројем 05-04-925-03/19/06 туженом доставио тужбу на 

одговор и оставио му рок од тридесет дана од дана пријема тужбе за 
достављање ФЕРК-у писменог одговора на тужбу. У датом року тужени је 
23.01.2007. године доставио одговор на тужбу са прилозима, који је примљен у 
ФЕРК-у под бројем 05-04-925-04/19/06. Тужени је у свом одговору навео да 
оспорава у цјелости наводе из тужбе као и постављени тужбени захтјев. Тужени 
је истакао и приговор надлежности ФЕРК-а за поступање у овом предмету, 
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образлажући свој приговор наводима да се предмет тужбе не односи ни на један 
од случајева који су прописани чланом 6. став (1) Правилника о арбитражи. 
Тужени је у свом одговору на тужбу, уколико ФЕРК не усвоји приговор 
надлежности, опреза ради истакао и да је са тужиоцем дана 04.10.2006. године 
закључио Уговор о испоруци електричне енергије број УГ-506-617-53/2006 
према којем је тужилац наведен као купац електричне енергије, а тужени као 
испоручилац и у којем се испоручилац обавезује да ће испоручити, а купац 
преузети електричну енергију и снагу у 2006. години према уговореним 
количинама и обрачунским елементима, као и да је чланом 15. поменутог 
уговора утврђено да се купцу обрачунава и наплаћује прекомјерно преузета 
реактивна енергија, те је тужени даље навео да је потписивањем поменутог 
уговора тужилац прихватио обавезу плаћања реактивне енергије и да тужилац 
на објекту мХЕ „ Јелићи“ није искључиво произвођач електричне енергије, него 
и купац, као и да је испостава рачуна од стране туженог за прекомјерно преузету 
реактивну енергију на мХЕ „ Јелићи“ у потпуности основана. Поред осталог, 
тужени у свом одговору на тужбу наводи и да је тужиоцу 21.09.2004. године 
издао Претходну електроенергетску сагласност за прикључење мХЕ Јелићи, гдје 
је у тачки 4.3. предвиђено да „производња јалове енергије (помоћу генератора 
или уграђених кондензаторских батерија) треба бити у границама од 0 до 75% 
производње радне енергије, што одговара фактору снаге цос ϕ = 1÷0,8 
капацитивно“, те да је један од услова у претходној електроенергетској 
сагласности производња јалове енергије и  предлаже Арбитражи да или одбаци 
тужбу због ненадлежности Арбитраже за поступање у овом предмету или да 
донесе пресуду да се одбија тужилац са тужбеним захтјевом у цјелости и 
обавезује да сноси све трошкове арбитражног поступка, а све у року од 15 дана 
по пријему пресуде под пријетњом принудног извршења. Уз одговор на тужбу, 
тужени је приложио сљедеће доказе: 

1. Копију Дозволе за рад-лиценце за обављање електропривредне 
дјелатности производња електричне енергије „Rose-Wood“ д.о.о. Горњи 
Вакуф-Ускопље број 06-03-6/1/06 од 21.03.2006. године 

2. Уговор о испоруци електричне енергије између ЈП Електропривреда БиХ 
д.д. Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница и „Rose- 
Wood“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље број: УГ-506-617-53/2006 од 
04.10.2006. године 

3. Записник о очитању мјерног мјеста од 03.05.3006. године и рачун за 
електричну енергију бр.506-2617-30046 од 03.05.2006. године; записник 
од 02.06.2006. године и рачун бр.506-2617-31056 од 03.06.2006. године и 
рачун бр. 506-2617-30066 од 03.07.2006. године; записник о очитању од 
01.07.2006. године и рачун бр. 506-2617-31076 од 02.08.2006. године; 
записник о очитању од 01.09.2006. године и рачун бр. 506-2617-31086 од 
04.09.2006. године; записнико о очитању од 02.10.2006. године и рачун 
бр. 506-2617-30096 од 03.10.2006. године 

4. Записник о контроли обрачунских ММ електричне енергијеод 
28.11.2005. године 
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5. Допис број ЕЛД-10/06 од 16.06.2006. године који је „Росе-Wоод“ д.о.о.  
Горњи Вакуф-Ускопље упутио ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, 
Подружница „Електродистрибуција“ Зеница чији је предмет Поврат 
рачуна за електричну енергију, веза Ваш допис број 047/06 од 15.06.2006. 
године 

6. Допис ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, Подружница 
„Електродистрибуција“ Зеница број 4741-8487/06 од 22.06.2006. године 
упућен „Rose-Wood“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље чији је предмет 
Одговор на допис 

7. Претходну електроенергетску сагласност за прикључење мале електране 
(мЕ) мХЕ Јелићи, Опћина Горњи Вакуф-Ускопље број 3203/04 од 
21.09.2004. године издату од ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, 
Дирекција за дистрибуцију, Електродистрибуција Травник 

8. Уговор о откупу електричне енергије између ЈП Електропривреда БиХ 
д.д. Сарајево и „Rose-Wood“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље за откуп 
електричне енергије из мале хидроелектране „ Јеличи“ број А-22/3451/06 
од 15.05.2006. године 

9. Допис ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, Подружница 
„Електродистрибуција“ Зеница број 471-767/07 од 08.01.2007. године 
упућен „Rose-Wood“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље чији је предмет 
Захтјев за обештећење са прилозима 

 
Након пажљиве анализе тужбе и одговора на тужбу и свих чињеница и 

поднијетих доказа уз исте, обазриво пазећи да остане у оквиру своје 
надлежности, ФЕРК је дана 02.02.2007. године донио Одлуку број 05-04-925-
05/19/06 којом је одлучио да ће прихватити надлежност у овом поступку 
арбитраже, под условом да тужилац и тужени потпишу посебан уговор којим се 
утврђују услови арбитраже, односно да су тужилац и тужени сагласни да је 
надлежност Арбитраже у предметној тужби у складу са чланом 31. Закона о 
електричној енергији („Службене новине ФБиХ“ бр. 41/02,  24/05, 38/05), 
алинеја 3. и члана 6. став (1) тачка ц. Правилника о арбитражи ФЕРК-а, тарифе 
по којима се врши снабдијевање електричном енергијом, конкретно важећа 
тарифа за прекомјерно преузету реактивну електричну енергију. У истој одлуци 
ФЕРК је одредио и рок за потписивање предметног уговора.  Дана 12.02.2007. 
године ФЕРК је под бројем 05-04-925-06/19/06 примио обавјештење од тужиоца 
да су тужилац и тужени, 09.02.2007. године у просторијама туженог у Травнику, 
потписали овај уговор у пет примјерака, те да ће исти доставити ФЕРК-у 
тужени. Дана 13.02.2007. године ФЕРК је под бројем 05-04-925-07/19/06 примио 
од туженог Уговор потписан 09.02.2007. године којим се утврђују услови 
предметне арбитраже, потписан од тужиоца и туженог и што представља 
обострану изјаву тужиоца и туженог о којим питањима ће Арбитража 
одлучивати. 

 
Обзиром да у тужби и одговору на тужбу, ни тужилац ни тужени нису 

захтјевали одржавање расправе, ФЕРК је дана 21.03.2007. године под бројем 05-
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04-925-08/19/06 и бројем 05-04-925-09/19/06 обавијестио тужиоца и туженог да 
је Арбитража утврдила како су писани поднесци и докази довољни за доношење 
арбитражне пресуде и без одржавања расправе, остављајући им могућност да 
исто захтијевају. Како у прописаном року нити једна странка није захтјевала 
одржавање расправе или поднијела коментаре нити представила нове чињенице 
или доказе прије доношења пресуде, Арбитража је дана 27.04.2007. године, под 
бројем 05-04-925-12/19/06 донијела Рјешење у складу са чланом 33. Правилника 
о арбитражи којим је одређено да ће Арбитража донијети пресуду без 
одржавања расправе. 

 
На основу достављене документације уз тужбу и одговор на тужбу 

утврђено је да је у Претходној електроенергетској сагласности за прикључење 
МХЕ Јелићи број 3203/04 од 21.09.2004. године у Техничким условима 
поменуте сагласности у тачки  4.3. предвиђено да „производња јалове енергије 
(помоћу генератора или уграђених кондензаторских батерија) треба бити у 
границама од 0 до 75% производње радне енергије, што одговара фактору снаге 
цос ϕ = 1÷0,8 капацитивно. Утврђено је да је у Уговору о испоруци електричне 
енергије број УГ-506-617-53/2006, који су тужилац и тужени закључили 
04.10.2006. године у члану 24. из овог Уговора наведено да се Уговор 
примјењује у 2006. години.  Овај Уговор тужилац је закључио као купац, а 
тужени као испоручилац електричне енергије. У члану 15. овог Уговора 
наведено је да се купцу обрачунава и наплаћује прекомјерно преузета реактивна 
енергија, чиме је тужилац прихватио обавезу плаћања реактивне енергије. И 
поред чињенице да је тужилац произвођач електричне енергије у складу са 
Дозволом за рад-лиценцом ФЕРК-а за производњу електричне енергије број 06-
03-6/1/06 од 21.03.2006. године, тужилац је у складу са Уговором о испоруци 
електричне енергије број УГ-506-617-53/2006, наведен као купац електричне 
енергије од туженог. На основу тог уговора тужени, а у складу са члановима 44, 
45, 46, 47. и 48. Поглавља VIII. Тарифни елементи, Правилника за тарифну 
методологију и тарифне поступке ФЕРК-а („Службене новине ФБиХ“ бр.45/05),  
тужиоцу обрачунава и наплаћује износ за мјерно мјесто купца, преузету активну 
електричну енергију, обрачунску вршну снагу и прекомјерно преузету 
реактивну електричну енергију, по важећим тарифним ставовима. ФЕРК је на 
основу достављених записника о контроли и очитању мјерног мјеста за период 
од априла до краја септембра 2006. године, извршио провјеру обрачуна за 
прекомјерно преузету реактивну електричну енергију у рачунима 
испостављеним од туженог. Наредне табеле приказују величине мјесечног 
преузимања активне и прекомјерно преузете реактивне енергије, константа 
бројила, са израчунатим новчаним износима за прекомјерно преузету реактивну 
електричну енергију по мјесецима, као и у укупан износ по том основу.     
 
АНАЛИЗА ОБРАЧУНА ПРЕУЗЕТЕ РЕАКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ROSE-WOOD д.о.о. ГОРЊИ ВАКУФ/УСКОПЉЕ 
 
 Не постоје подаци о очитању за  III. мјесец 
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ПОДАЦИ ИЗ ЗАПИСНИКА 
Активна енергија  Реактивна енергија 

Мјесец IV 
ВТ МТ 

 
ВТ МТ 

             
Коначно стање 0,37 0,51  86,32 136,91 

 
Активна енергија  Реактивна енергија    

Мјесец V 
ВТ МТ  ВТ МТ   

                
Коначно стање 0,37 0,51  177,44 264,05    
          
 
 
 
          

Активна енергија  Реактивна енергија    
Мјесец VI 

ВТ МТ 
 

ВТ МТ 
 

 

                
Коначно стање 0,37 0,52  193,22 289,27    
          
          

Активна енергија  Реактивна енергија    
Мјесец VII 

ВТ МТ 
 

ВТ МТ 
 

 

                
Коначно стање 0,38 0,55  196,32 293,84    
           
          

Активна енергија  Реактивна енергија    
Мјесец VIII 

ВТ МТ 
 

ВТ МТ 
 

 

                
Коначно стање 0,40 0,56  201,52 300,79    
          
          

Активна енергија  Реактивна енергија    
Мјесец IX 

ВТ МТ 
 

ВТ МТ 
 

 

                
Коначно стање 0,40 0,57  206,66 308,74    

 
Легенда: ВТ-виша тарифа  МТ-мања тарифа 
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КОЛИЧИНЕ И ОБРАЧУН 
 

Не постоје подаци о очитању за  III мјесец (Десно су износи од 
пуштања у погон МХЕ до мјесеца маја 2006. године) 

Количина 
(kVArh) 

Цијена 
(КМ) Износ (КМ) 

         
      314.693,80 0,025 7.867,35 
         
Мај         
         

Активна енергија 
 

Прекомјерна 
преузета реактивна 

енергија 
Константа 

Количина 
(kVArh) 

Цијена 
(КМ) Износ (КМ) 

                 
0,00 0,00  91,12 127,14 2.000,00 436.520,00 0,025 10.913,00 

         
Јун         
         

Активна енергија 
 

Прекомјерна 
преузета реактивна 

енергија 
Константа 

Количина 
(kVArh) 

Цијена 
(КМ) Износ (КМ) 

                 
0,00 0,01  15,78 25,22 2.000,00 81.993,40 0,025 2.049,84 

         
Јул         
         

Активна енергија 
 

Прекомјерна 
преузета реактивна 

енергија 
Константа 

Количина 
(kVArh) 

Цијена 
(КМ) Износ (КМ) 

                 
0,01 0,03  3,10 4,56 2.000,00 15.313,60 0,025 382,84 

         
 
 
Аугуст         
         

Активна енергија 
 

Прекомјерна 
преузета реактивна 

енергија 
Константа 

Количина 
(kVArh) 

Цијена 
(КМ) Износ (КМ) 

                 
0,02 0,01  5,19 6,95 2.000,00 24.280,20 0,025 607,01 

         
Септембар         
         

Активна енергија 
 

Прекомјерна 
преузета реактивна 

енергија 
Константа 

Количина 
(kVArh) 

Цијена 
(КМ) Износ (КМ) 

                 
0,00 0,01  5,14 7,95 2.000,00 26.173,40 0,025 654,33 

         
       УКУПНО: 22.474,37 КМ 
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Износ од 22.474,37 КМ односи се на укупно прекомјерно преузету 
реактивну електричну енергију од момента уласка у погон МХЕ до 30.09.2006. 
године. 
 

Утврђено је да је обрачун извршен коректно у складу са Правилником за 
тарифну методологију и тарифне поступке  и Одлуке о тарифним ставовима за 
продају електричне енергије тарифним (неквалифицираним) купцима Јавног 
предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево („Службене 
новине ФБиХ“ бр.15/06).  
 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву ове пресуде. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Тужилац и тужени могу захтијевати поништење ове пресуде у складу са чланом 451. Закона о 
парничном поступку („Службене новине ФБиХ“ број 53/03 и 73/05). 
  
 
                                                                                 АРБИТРАЖА: 
 

         ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а: 
                                                                                 Зденко Шимуновић, с.р. 

 
         Члан ФЕРК-а: 

                                                                                  Ђулизара Хаџимустафић, с.р. 
 

          Члан ФЕРК-а: 
                                                                                  Ристо Мандрапа, с.р. 
 


