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ИЗВЈЕШТАЈ  
СА ФОРМАЛНЕ РАСПРАВЕ У ПРВОМ ТАРИФНОМ 
ПОСТУПКУ ПО ЗАХТЈЕВУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ д.д. - 
САРАЈЕВО 

 ЗА ОДОБРЕЊЕ КРАТКОРОЧНИХ МАРГИНАЛНИХ 
ТРОШКОВА ЕНЕРГИЈЕ ОДРЖАНЕ ДАНА 21.11.2005. 

ГОДИНЕ У МОСТАРУ, У СЈЕДИШТУ ФЕРК-а 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Овај извјештај садржи препоруку члановима ФЕРК-а. Стране у поступку 
могу поднијети своје коментаре на овај извјештај до 12.12.2005. до 
20.00.сати. Очекује се да ће ФЕРК овај извјештај са коментарима страна у 
поступку разматрати на својој редовној сједници која ће се одржати 
15.12.2005. године.  
___________________________________________________________ 
 
 
I. УВОД 
 
 
           Правилником за тарифну методологију и тарифне поступке ФЕРК-а 
чланом 73. став (3) и став (4), прописано је да уколико једно електропривредно 
друштво, на основу електроенергетске билансе за 2006. годину,  након 
подмирења потреба својих тарифних купаца и уговорених обавеза, може 
произвести додатну количину електричне енергије, обавезно је понудити 
електричну енергију другом електропривредном друштву, којем недостаје 
електричне енергије за подмирење његових тарифних купаца, те да је то исто  
електропривредно друштво обавезно прихватити понуђену енергију у дијелу 
који му недостаје до 20.9.2005. године. Члан 74. став (1) и (2) истог Правилника 
одређују да се цијена те енергије, у првом тарифном поступку, утврђује на 
основу краткорочних маргиналних трошкова енергије, који одговарају 
варијабилним трошковима задње диспечиране производне јединице, као и да 
краткорочне маргиналне трошкове енергије утврђује електропривредно 
друштво које врши продају електричне енергије, а одобрава их ФЕРК.  
 
 С обзиром на предходни правни основ, као и на чињеницу да, након 
подмирења потреба својих тарифних купаца и уговорних обавеза, ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. Сарајево може произвести додатну количину 
електричне енергије, било је обавезно ту исту енергију понудити ЈП 
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„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, којем недостаје електричне енергије. 
Испуњавајући обавезу из члана 74. става (2) Правилника за тарифну 
методологију и тарифне поступке ФЕРК-а, ЈП Електропривреда БиХ д.д. 
Сарајево је дана 12.9.2005. године ФЕРК-у доставило Захтјев за одобрење 
краткорочних маргиналних трошкова енергије, који Захтјев је уписан под 
бројем 07-02-600/12/05.    
                      
 Иако уз поднесени Захтјев за одобрење краткорочних маргиналних 
трошкова енергије бр. 07-02-600/12/05 од 12.9.2005. године, поднесеног од 
стране подносиоца захтјева Ј.П. Електропривреда БиХ д.д. Сарајево нису 
приложени сви потребни подаци, у циљу извршења својих планских активности 
за завршетак првог тарифног поступка до краја 2005. године, ФЕРК је а у складу 
с чланцима 9. и 71. истог Правилника, дана 8.11.2005. године донио Одлуку о 
провођењу првог тарифног поступка бр. 07-07-745-07/05, којом је одлучио да 
поднесени Захтјев сматра комплетним, те да настави поступак по поднесеном 
Захтјеву, с тим да ФЕРК у погледу недостајуће документације, података и 
информација задржава право процјене истих. Истом одлуком ФЕРК је утврдио 
да је започео први тарифни поступак, као и поступак формалне расправе по 
Захтјеву за одобрење краткорочних маргиналних трошкова енергије бр. 07-02-
600/12/05 од 12.9.2005. године подносиоца захтјева ЈП Електропривреда БиХ 
д.д. Сарајево, те одредио мјесто и вријеме одржавања формалних расправа у 
складу са  чланом 50. ставак (1) Правилника о јавним расправама и рјешавању 
захтјева и жалби ФЕРК-а („Службене новине ФБиХ“ бр. 37/05). 08.11.2005. 
године ФЕРК је донио и Одлуку о именовању водитеља поступка у првом 
тарифном поступку бр. 07-07-745-09/05, којом је именовао водитеља поступка 
формалне расправе Славицу Стојчић, одредио његова овлашћења и обавезе, као 
и запосленицу ФЕРК-а Санелу Покрајчић, која заједно с именованим водитељем 
поступка припрема коначни писани извјештај, те којом Одлуком је одређено да 
именовани водитељ поступка и запосленик ФЕРК-а извјештај достављају 
странама у поступку на коментаре, које водитељ поступка и именовани 
запосленик ФЕРК-а заједно са извјештајем достављају на размарање ФЕРК-у 
прије његове коначне одлуке. 
 
 У складу са  чланом 45. Правилника о јавним расправама и рјешавању 
захтјева и жалби ФЕРК-а, ФЕРК је дана 9.11.2005. године у «Дневном листу» и 
«Дневном авазу», као и на својој web страници, у Обавјештењу за јавност 
обавјестио јавност о одржавању формалне расправе о поднесеном захтјеву за 
одобрење краткорочних маргиналних трошкова енергије, а којом је јавност 
упозната и са основним елементима поднесног захтјева те су заинтересована 
лица обавијештена да могу поднијети своје писане коментаре на поднесене 
захтјеве до 14.11.2005. године до 12.00. сати. Исти рок је одређен и за 
подношење захтјева за стицање статуса умјешача у формалној расправи од 
правног или физичког лица под условом да исто благовремено поднесе захтјев 
за стицање статуса умјешача, као и да има директан интерес у поступку, који је 
различит од општег јавног интереса и да располаже подацима и чињеницама од 
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значаја за формалну расправу у првом тарифном поступку који се води пред 
ФЕРК-ом, што ФЕРК оцјењује у сваком појединачном случају. 
 
 Дана 14.11.2005. године, ФЕРК је примио Допис - Захтјев за стицање 
статуса умјешача у поступку формалне расправе примљен под бројем 07-02-
600-04/12/05 подносиоца „Алуминиј“ д.д. Мостар, који је навео да исти има 
изузетно велик интерес за стицање статуса умјешача у формалној расправи по 
захтјеву за одобрење краткорочних маргиналних трошкова енергије подносиоца 
захтјева ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, будући да је највећи потрошач 
електричне енергије у Федерацији БиХ, те да је његов интерес да кроз статус 
умјешача допринесе изналажењу најбољих рјешења код доношења тарифа за 
електричну енергију у 2006. години.  
 
            Рјешавајући по Захтјеву „Алуминиј“ д.д. Мостар за стицање статуса 
умјешача  у формалној расправи по захтјеву за одобрење краткорочних 
маргиналних трошкова енергије подносиоца, ФЕРК је донио Закључак бр. 07-
07-773-03/05 дана 14.11.2005. године, којим се  одобрава Захтјев за стицање 
статуса умјешача подносиоца «Алуминиј» д.д. Мостар. 
 
 Након истека рока за подношење захтјева за стицање статуса умјешача, 
дана 15.11.2005. године, ФЕРК је запримио под бројем 07-02-600-05/12/05 
Захтјев за стицање статуса умјешача у поступку формалне расправе за одобрење 
краткорочних маргиналних трошкова енергије подносиоца ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, у којем је исти навео да је мишљења да 
не треба посебно доказивати директан интерес за учествовање у поступку 
формалне расправе по Захтјеву за одобрење краткорочних маргиналних 
трошкова енергије ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, јер су његове 
дјелатности које обавља производња, дистрибуција и снабдијевање електричном 
енергијом. Дана 16.11.2005. године под бројем 07-02-600-06/12/05 ФЕРК је 
примио Захтјев за стицање статуса умјешача у поступку формалне расправе за 
одобрење краткорочних маргиналних трошкова енергије подносиоца „Миттал 
Стеел Зеница“ д.о.о. Зеница, који је у Захтјеву навео да има велики интерес за 
стицање статуса умјешача, будући да је један од највећих потрошача електричне 
енергије у ФБиХ, те му је интерес да кроз статус умјешача допринесе 
утврђивању најбољих рјешења код утврђивања тарифних ставова за електричну 
енергију у 2006. години. Дана 18.11.2005. године, подносиоца „Удружење за 
заштиту интереса потрошача“ Сарајево поднио је Захтјев за стицање статуса 
умјешача под бројем 07-02-600-08/12/05 у поступку по Захтјеву за одобрење 
краткорочних маргиналних трошкова енергије ЈП Електропривреда БиХ д.д. 
Сарајево.  
 
            Рјешавајући по накнадно поднесеним захтјевима за стицање статуса 
умјешача у поступку покренутом по Захтјеву за одобрење краткорочних 
маргиналних трошкова енергије ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, ФЕРК 
је дана 21.11.2005. године донио Закључак бр. 07-07-792-02/05, којим је одобрио 
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захтјев Ј.П. «Електропривреда ХЗ ХБ» д.д. Мостар. Закључком бр. 07-07-792-
03/05 од 21.11.2005. године, ФЕРК је одобрио и захтјев  подносиоца «Mittal Steel 
Зеница» д.о.о. Зеница у овом поступку, док Закључком бр. 07-07-792-04/05  
„Удружење за заштиту интереса потрошача“ Сарајево у овом поступку није 
стекло статус умјешача, из разлога што је ФЕРК оцијенио да подносиоц нема 
јединствен интерес који би му обезбједио да као умјешач може представљати и 
купце којима је снабдијевач  ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево и купце 
којима је снабдијевач ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар.  
 
 Дана 16.11.2005. године одржана је припремна расправа у првом 
тарифном поступку по поднесеном Захтјеву за одобрење краткорочних 
маргиналних трошкова енергије подносиоца захтјева ЈП Електропривреда БиХ 
д.д. Сарајево, са почетком у 09.00. сати у просторијама ФЕРК-а. На припремној 
расправи утврђен је план подношења и давања одговора на захтјеве за 
информацијама, доказа и питања која ће се обрађивати на формалној расправи. 
 
           Након одржане припремне расправе, дана 21.11.2005. године одржана је 
формална расправа у првом тарифном поступку по поднесеном Захтјеву за 
одобрење краткорочних маргиналних трошкова енергије подносиоца захтјева ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, са почетком у 10.00. сати у просторијама 
ФЕРК-а на којој су се расправљала спорна питања с циљем утврђивања 
чињеница и доказа.  
 
          Дана 22.11.2005. године ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево доставило 
је  ФЕРК-у под бројем 07-02-647-16/18/05 процјену ангажовања сати рада 
блокова који су „на маргини“, те кориговане цијене блокова који одговарају 
варијабилним трошковима на основу којих је утврдио цијену за испоруку 
додатних количина електричне енергије за испоруку ЈП “Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар.  
 
 
II. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ д.д. - САРАЈЕВО  
 
 
 
          ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево је јавно предузеће, које је 
регистровано за обављање дјелатности производње и дистрибуције електричне 
енергије, снабдијевања електричном енергијом, те дјелатности трговине, 
заступања и посредовања електричном енергијом.  ЈП Електропривреда БиХ д.д. 
Сарајево је највећа електропривредна компанија у Босни и Херцеговини са више 
од 627 хиљада купаца и дјелује на подручју Федерације БиХ у седам кантона. 
 
         У складу са чланом 74. Правилника за тарифну методологију и тарифне 
поступке ФЕРК-а, ово јавно предузеће било је дужно ФЕРК-у у првом тарифном 
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поступку на одобрење поднијети краткорочне маргиналне трошкове енергије 
ради утврђивања цијене за продају електричне енергије ЈП „Електропривреда 
ХЗ ХБ „ д.д. Мостар, што је подносилац захтјева и урадио својим захтјевом за 
одобрење краткорочних маргиналних трошкова енергије број 07-02-600/12/05 од 
12.09.2005. године, који је путем фаx-а упутио ФЕРК-у.   
 
 
 
III. РЕФЕРЕНТНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ И 
ПРАВИЛНИКА ЗА ТАРИФНУ МЕТОДОЛОГИЈУ И ТАРИФНЕ 
ПОСТУПКЕ ФЕРК-а              
 
 
                  
           Приликом разматрања захтјева, ослањали смо се на овлашћења која су 
ФЕРК-у дата члановима 7, 8, 9, 14, 15, 32. и 89. Закона о електричној енергији 
(„Службене новине ФБиХ“ број 41/02, 24/05 и 38/05) и на Правилник за тарифну 
методологију и тарифне поступке ФЕРК-а („Службене новине ФБиХ“ број 
45/05). 
 
 
 
IV. ЗАХТЈЕВ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ д.д. -САРАЈЕВО 
 
 
 
           У захтјеву за одобрење краткорочних маргиналних трошкова енергије ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. Сарајево од 12.09.2005. године (Прилог број 1. овог 
извјештаја) је наведено: 
 
„Укупна количина електричне енергије која је расположива за продају ЈП 
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ д.д. Мостар, на основу 
електроенергетског биланса ЈП „Електропривреда Босне и Херцеговине“ д.д. 
Сарајево за 2006. годину износи 607,7 GWh. 
На основу члана 74. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке 
(„цијена се 
утврђује на основу краткорочних маргиналних трошкова енергије који 
одговарају варијабилним трошковима задње диспечиране производне јединице“) 
утврђена је цијена која одговара варијабилним трошковима генератора 3 у ТЕ 
Тузла као задњој диспечираној јединици ЈП „Електропривреда Босне и 
Херцеговине“ д.д. Сарајево у 2006. години. Та цијена износи 7,646 фенинг/кWh. 
Цијена је утврђена на основу остварења за 2004. годину уз корекцију за цјену 
угља ( 4 КМ/GJ)  и планирану специфичну потрошњу 13982 кЈ/кWh те повећане 
трошкове за течна горива за 40%).“ 
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        Као подршку овог захтјева ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево је у 
прилогу доставила преглед јединичних трошкова раздвојених на варијабилне и 
сталне исказане за сваку јединицу у 2004. години, те калкулације трошкова за 
Г3 у ТЕ Тузла за 2006. годину, за коју тврди да је маргинална производна 
јединица чији трошкови представљају краткорочне маргиналне трошкове. 
 
         Како би утврдили краткорочне маргиналне трошкове јавног предузећа, 
ФЕРК треба имати информације о начину диспечирања термо блокова, 
оптерећењу и количини производње сваког термо блока, његовој 
расположивости и ремонтима, варијабилним трошковима сваког термо блока 
који се може појавити на маргини производње, броју сати рада и броју сати на 
маргини производње сваког блока.  
 
          У ту сврху је ФЕРК, дана 21.09.2005. године подносиоцу захтјева доставио 
Захтјев за информацијама бр. 07-02-600-01/12/05, којим је од подносилац 
захтјева тражио доставу слиједећих података: 

- количине електричне енергије са мјесечном динамиком, као резултат 
договара ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево и ЈП „Електропривреда 
ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 

- планиране дневне дијаграме оптерећења на прагу производних јединица 
за период 01.01. до 31.12.2006. године 

- за сваку производну јединицу, расположиву снагу на прагу електране, 
број сати рада, број сати ремонта и његе, број сати нерасположивости, те 
број укључења/искључења за сваки мјесец у 2006. години, 

а све да подносилац захтјева достави до 30.9.2005. године.  
 
          Поступајући по Захтјеву за информацијама ФЕРК-а, подносилац захтјева 
је дана 27.9.2005. године доставио ФЕРК-у Допис примљен под бројем 07-02-
600-02/12/05, у којем је навео разлоге због којих није у могућности доставити 
тражене податке ФЕРК-у. У Допису, подносилац захтјева наводи да је податак о 
количини електричне енергије, утврђене од стране подносиоца захтјева на 
основу Електроенергетске билансе за 2006. годину, већ наведен у његовој 
понуди ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, а која понуда је достављена 
ФЕРК-у уз Захтјев за одобрење краткорочних маргиналних трошкова енергије, 
као и да се ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар није изјаснило о овој 
понуди, тако да је непознато у којем дијелу ће прихватити понуђену енергију. 
Такође, подносилац захтјева наводи да не располаже подацима и 
информацијама који одговарају захтјеву за доставу планираних дневних 
дијаграма оптерећења на прагу производних јединица за период од 01.01.2006. 
године до 31.12.2006. године, и да овакви планови нису садржани у 
Електроенергетској биланси, која представља годишњи план чији је најмање 
плански период од мјесец дана, и да се тек у реализацији билансе припремају 
овакви планови познати као „возни ред“ при чему се израђују само за један дан 
унапријед или три дана у случају викенда, те да је Правилник о тарифној 
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методологији у члану 24. утврдио садржај биланса дјелатности производње и 
предвидио мјесец дана као најмањи плански период. Подаци везани за сате рада 
и расположивост или ремонт производних јединица, по наводима подносиоца 
захтјева, су садржани у електроенергетској биланси (Табела 11), а за сваки блок 
је наведен степен расположивости као критериј за планирање, те период и 
трајање ремонта (Табела 6), као и да ће структура приказа статуса по мјесецима 
бити достављена у склопу захтјева за одобрење тарифа. Подносилац захтјева 
даље у свом допису наводи своју забринутост да би погрешно тумачење члана 
74. Правилника довело до дискриминације тарифних купаца на подручјима 
двије електропривреде, те да би такав сценарио имао за резултат да тарифни 
купци ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево  плаћају све трошкове њене термо 
производње, а да тарифни купци ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар  
имају привилегије да кроз своју тарифу плаћају преко ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар само варијабилни дио цијене остварене производње из ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. Сарајево  (попуст око 35%). Подносилац захтјева је 
такође у свом допису навео да је овакав приступ крајње дестимулативан за даља 
улагања у производне капацитете и доводи ЈП Електропривреда БиХ д.д. 
Сарајево   у неравноправан положај. Сви позитивни ефекти улагања у 
производне капацитете ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево  би се на овај 
начин пребацили у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар и њене купце, а да 
је ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево дионичко друштво у мјешовитом 
власништву које послује у складу са Законом о привредним друштвима, који 
утврђује да је привредно друштво правно лице које обавља своју дјелатност 
ради стицања добити. 
 
             Дана 30.09.2005. године ФЕРК је дописом број 07-02-645/05 од ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар затражио информацију за учињене 
активности у циљу проведбе члана 73. став 4. Правилника за тарифну 
методологију и тарифне поступке. 
 
         Дана 03.10.2005. године дописом примљеним у ФЕРК-у под бројем 07-02-
645-01/05 ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, обавјештава ФЕРК да је ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар дана 30.09.2005. године прихватило 
понуду  ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево за испоруку додатних количина 
енергије за 2006. годину број 01-12898/05 од 12.09.2005. године, а у складу са  
Правилником за тарифну методологију и тарифне поступке ФЕРК-а, којом 
прихвата испоруку додатних количина електричне енергије од 607,7 GWh 
електричне енергије у складу са  динамиком у понуди. 
 
           Дана 22.11.2005. године  ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево доставио 
је  ФЕРК-у под бројем 07-02-647-16/18/05 процјену ангажовања сати рада 
блокова који су „на маргини“, те кориговане цијене блокова који одговарају 
варијабилним трошковима на основу којих је утврдио цијену за испоруку 
додатних количина електричне енергије за испоруку ЈП Електропривреда ХЗ ХБ 
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д.д. Мостар у износу од 74,72 КМ/МWh или 38,20 ЕУР/МWh, а све у складу са 
дискусијом на формалној расправи. (Прилог број 2. овог извјештаја.) 
 
           Дана 28.11.2005. године Водитељ поступка је подносиоцу захтјева 
доставио Захтјев за информацијама бр.07-02-600-12/12/05, којим је од 
подносиоца захтјева тражио доставу коригованих табела потребног прихода 
термоелектрана за 2006. годину који садрже кориговане цијене електричне 
енергије појединих блокова у складу са цијеном наведеном у допису 
подносиоца захтјева примљеном у ФЕРК под бројем 07-02-647-16/18/05, дана 
22.11.2005. године као и цијене снаге појединих блокова термоелектрана. 
 
             Подносилац захтјева је дана 29.11.2005. године доставио Допис 
примљен у ФЕРК под бројем 07-02-600-14/12/05, у којем су наведене 
кориговане цијене на прагу сваког термо блока. (Прилог број 3. овог извјештаја) 
 
 
V. ТОК ФОРМАЛНЕ РАСПРАВЕ 
 
 
А. Припремна расправа 
  

           Дана 16.11.2005. године са почетком у 09.00.сати у сједишту ФЕРК-а 
одржана је припремна расправа за формалну расправу по захтјеву за 
одобрење краткорочних маргиналних трошкова енергије бр. 07-02-600/12/05 
од 12.9.2005. године у првом тарифном поступку, у присуству овлашћених 
представника подносиоца захтјева ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, 
умјешача „Алуминиј“ д.д. Мостар, запосленика ФЕРК-а, чланова ФЕРК-а и 
Водитеља поступка. У позиву за припремну расправу подносилац захтјева 
позван је да до 14.11.2005. године у ФЕРК достави приједлог плана за 
подношење и давање одговара за информацијама као и приједлог питања 
која ће се обрађивати на припремној расправи, доказа и осталих 
процедуралних питања као што су утврђивање краткорочних маргиналних 
трошкова енергије, гдје је потребно идентификовати ставке варијабилних 
трошкова производних јединица, ред диспечирања на основу трошкова, те 
утврђивање броја сати у којима су одређени блокови на маргини, док је 
умјешач у позиву за припремну расправу позван да исто достави на 
припремну расправу. До назначених рокова подносилац захтјева и умјешач 
нису доставили наведено.  
 
     На припремној расправи запосленици ФЕРК-а су  предложили питања 
која ће бити предмет расправе на формалној расправи како слиједи: 
 
Питање број 1.  
На основу понуђених количина и цијене електричне енергије ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. Сарајево за потребе тарифних купаца ЈП 
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„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, закључује се да ће генератор 3 ТЕ 
Тузла радити свих 8760 сати у 2006. години и да су његови јединични 
варијабилни трошкови 7,646 пф/кWh. Међутим у захтјеву за одобрење 
тарифа у дјелатности производње у дијелу који се односи на ТЕ Тузла и ТЕ 
Какањ, таблица ПТ 5 – потребан приход, у ћелији Ј6 стоји износ од 44 100 
000 КМ као приход од продаје ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар гдје 
је назначена количина за продају у износу 606,6 GWh и јединична цијена 
7,27 пф/кWh. Потребно је образложити неподударање што се тиче цијене. 
 
Питање број 2.  
Образложити како производња једног додатног кWh електричне енергије из 
постојећих производних капацитета утиче на трошкове инвестиционог и 
текућег одржавања? 

 
 
Питање број  3. 
Које су цијене коштања сваке поједине ставке укључене у израчун 
краткорочних маргиналних трошкова за 2004, 2005. и 2006. годину? Акцент 
на 2006. 

 
 
Питање број  4.  
Који је ред диспечирања термо блокова по специфичним трошковима 
производње, с напоменом да специфични трошкови подразумјевају све 
трошкове производње који се укључују у ред диспечирања?  
 
Питање број  5.  
Које су расположиве снаге за производњу електричне енергије на прагу 
сваког појединог блока? На основу којих критерија и норматива је утврђена 
расположива снага на прагу сваког појединог блока за производњу 
електричне енергије наведена у електроенергтском билансу? 

 
Питање број  6. 
Дати процјену по мјесецима колико ће сати поједини блокови бити на 
маргини производње? У случају да никада није било плана или процјене 
може ли се сагледати нешто што је било у прошлости и на основу остварења 
могу ли се дати одговарајуће процјене? 

 
             На питање број 5. подносилац захтјева се упустио у расправљање и 
изјавио да су тражени подаци достављени у табели број 11. Планирана 
производња у термо електранама ЕЕБ, у биланси успјеха и у табелама са 
карактеристикама рада блокова у електроенергетском билансу, те да се за 
производњу електричне енергије и технолошке паре користе подаци о стварним 
расположивим снагама које они заиста дају у систем. Запосленици ФЕРК-а и 
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подносилац захтјева су се усагласили да је питање број 5. овим разјашњено и да 
се као такво неће расправљати на формалној расправи. 
 
       Подносилац захтјева на припремној расправи није предложио питања за 
расправљање и извођене доказа на формалној расправи. 
 
        Представник умјешача „Алуминиј“ д.д. Мостар није имао на припремној 
расправи приједлог питања за расправљење или извођење доказа, али је изјавио 
да ће исте доставити на формалној расправи. 
 
       На припремој расправи Водитељ поступка је подносиоцу захтјева оставио 
рок до петка 18.11.2005. године до 20.00. сати да се подаци у смислу дискусија 
по наведеним питањима, осим за питање број 5., доставе у ФЕРК, с тим да то не 
искључује могућност да на формалној расправи стране у поступку изнесу 
додатне доказе и чињенице везане за предмет расправљења.  
 
       Записник са припремне расправе је саставни дио овог извјештаја. (Прилог 
број 4. овог извјештаја) 
 
 
Б. Формална расправа 
 
 
       Дана 21.11.2005. године са почетком у 10.00.сати у сједишту ФЕРК-а 
одржана је формална расправа по захтјеву за одобрење краткорочних 
маргиналних трошкова енергије бр. 07-02-600/12/05 од 12.9.2005. године у 
првом тарифном поступку, у присуству овлашћених представника подносиоца 
захтјева ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, умјешача „Алуминиј“ д.д. 
Мостар, умјешача ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, умјешача „Миттал 
Стеел Зеница“ д.о.о., запосленика ФЕРК-а, чланова ФЕРК-а и Водитеља 
поступка. 
 
       ФЕРК је дана 18.11.2005. године под бројем 07-02-600-09/12/05 запримио од 
подносиоца захтјева одговоре на питања постављена на припремној расправи и 
то за питања како слиједи: 
 
Питање број 1: 
На основу понуђених количина и цијене електричне енергије ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. Сарајево за потребе тарифних купаца ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, закључује се да ће генератор 3 ТЕ Тузла 
радити свих 8760 сати у 2006. години и да су његови јединични варијабилни 
трошкови 7,646 пф/кWh. Међутим у захтјеву за одобрење тарифа у дјелатности 
производње у дијелу који се односи на ТЕ Тузла и ТЕ Какањ, таблица ПТ 5 – 
потребан приход, у ћелији Ј6 стоји износ од 44 100 000 КМ као приход од 
продаје ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар гдје је назначена количина за 
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продају у износу 606,6 GWh и јединична цијена 7,27 пф/кWh. Потребно је 
образложити неподударање што се тиче цијене. 
Питање број 2: 
Образложити како производња једног додатног кWh електричне енергије из 
постојећих производних капацитета утиче на трошкове инвестиционог и текућег 
одржавања? 
Питање број 3: 
Које су цијене коштања сваке поједине ставке укључене у израчун 
краткорочних маргиналних трошкова за 2004, 2005. и 2006. годину?  
Питање број 4: 
Који је ред диспечирања термо блокова по специфичним трошковима 
производње?  
Питање број 6: 
Дати процјену по мјесецима колико ће сати поједини блокови бити на маргини 
производње? 
 
Одговори подносиоца захтјева на питања постављена на припремној расправи 
су у Прилогу број 5. овог извјештаја. 
 
       На основу записника са припремне расправе и поднесеног одговора 
подносиоца захтјева, запосленици ФЕРК-а и подносилац захтјева су утврдили да 
не постоји спор о питању које је на припремној расправи означено под бројем 
5., те да за исто не постоји потреба даљег расправљања.  
 
 
На формалној расправи расправљало се о спорним питањима дефинисаним као 
у записнику са припремне расправе. 
 
Питање бр. 1. (питање бр. 1. са припремне расправе) 

 
Да ли ће генератор 3 ТЕ Тузла радити свих 8760 сати у 2006. години?  
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 21.11.2005. 
године који је саставни дио овог извјештаја (Прилог број 6. овог 
извјештаја), као и у допису ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево од 
22.11.2005. примљеним у  ФЕРК-у под бројем 07-02-647-16/18/05 (Прилог 
број 2. овог извјештаја). 
  
Подносилац захтјева јасно је нагласио да не постоји у свијету ни једна јединица 
која ради свих 8760 сати у години, па да самим тим ни блок 3 у ТЕ Тузла неће 
радити 8760 сати, с чиме се сложило и запосленици ФЕРК-а. Међутим и поред 
ове чињенице подносилац захтјева сматра да се краткорочни маргинални 
трошкови енергије утврђују само на бази варијабилних трошкова генератора 3 у 
ТЕ Тузла, као јединици која се у току једне године задња диспечира. 
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Овакво размишљање не можемо прихватити из разлога што се 
диспечирање не врши на годишњој основи, већ на сатној основи.  
У електроенергетским системима, зависно о оптерећењу и техничким 
могућностима система, краткорочни маргинални трошкови енергије, који 
одговарају варијабилним трошковима задње диспечиране јединице могу се 
разликовати и у току једног сата, а не у току једне године. 
Подносилац захтјева се сложио како нема смисла за краткорочне маргиналне 
трошкове узмати варијабилне трошкове блока који је у ремонту, односно није 
на мрежи. Подносилац захтјева се такође сложио како је основ за све ове 
прорачуне електроенергетска биланса у којој се препознају планови који су 
подјељени по мјесецима. Тада је истакао ако се узме као карактеристичан 
период, период од мјесец дана сљедећа најскупља јединица је блок 6 у ТЕ 
Какањ, те да могу извршити прерачун цијене, уважавајући мјесечне основе по 
плану и по билансу. На став запосленика ФЕРК-а како електроенергетска 
биланса и треба бити основ за прорачун и како је управо податак из 
електроенергетске билансе тај да ће блок 3 у ТЕ Тузла у 2006. години радити 
4232 сата, те како се може доћи до израчуна броја сати рада током појединих 
мјесеци, подносилац захтјева је истакао како блок 3 у ТЕ Тузла има два котла и 
у случају рада с једним котлом број сати рада  је далеко већи. У прилог 
аргументу да ће блок 3 у ТЕ Тузла радити далеко већи број сати него што је то 
предвиђено електроенергетском биланасом подносиоц захтјева је истакао и 
чињеницу да ће блок 5 у ТЕ Тузла бити у капиталној реконструкцији, те да се 
располаже с информацијом о могућем недостатку угља за производњу 
електричне енергије у ТЕ Какањ. 
Подносилац захтјева се сложио како су подаци о понуђеним количинама 
енергије ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д.Мостар, те о расположивој снази и 
енергији, подаци из електроенергетске билансе, као и да се треба водити рачуна 
о искориштености капацитета како би трошкови били што нижи и како би 
купци за своју услугу плаћали што је могуће мање. Међутим, истакао је како се 
уочава круто тумачење табеле 11 електроенергетске билансе, наводећи како ће 
блок 3 у ТЕ Тузла радити далеко већи број сати од 4232. Подносилац захтјева се 
позвао на члан 74. став 3., Правилника за тарифну методологију и тарифне 
поступке и истакао како би дошло до штете на рачун тарифних купаца ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.Сарајево. 
Ово мишљене подносиоца захтјева не можемо прихватити из више разлога: 

1. Недосљедност самог подносиоца захтјева кад каже да 
електроенергетска биланса треба бити основ прорачуна, а 
истовремено тврди да се подаци из ње не смију круто посматрати јер 
ће се у стварности дешавати другачији ангажмани блокова од оних 
предвиђених електроенергетском билансом. Овакав став подносиоца 
захтјева доводи у питање потребу и ваљаност израде ЕЕБ. 

2. Подносилац захтјева се сложио како се треба водити рачуна о 
искориштености капацитета како би трошкови били што нижи и 
како би купци за своју услугу плаћали мању цијену, али истиче како 
ће блок 3 у ТЕ Тузла радити много већи број сати него је планирано. 
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Пошто је то блок са највишим трошковима, а и има могућност рада 
с једним котлом не налазимо разумним да такав начин рада, као и 
повећан број сати рада тог блока осигурава ниже трошкове, нити 
искориштеност капацитета.  

3. Подносилац захтјева се позива на члан 74. став 3. Правилника за 
тарифну методологију и тарифне поступке истичући како уколико се 
не узме већи број сати рада од онога у ЕЕБ то може имати за 
посљедицу штету по тарифне купце у ЈП Електропривреда БиХ 
д.д.Сарајево. Међутим законска задаћа ФЕРК-а је да ствара 
предуслове и води рачуна о јединственом тржишту електричне 
енергије у Федерацији БиХ и да штити интересе свих купаца у 
Федерацији БиХ (што је на расправи упозорио и умјешач 
ЈП“Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар), па је из тог разлога важно 
утврдити блокове на маргини производње и маргиналне трошкове 
што је могуће приближније оним вриједностима које ће се 
остварити, водећи рачуна о искориштености капацитета колико је то 
могуће, када су трошкови далеко мањи него када блокови раде на 
техничком минимуму.  

 
Подносилац захтјева се  у принципу сложио како блок који није на мрежи не 
може бити ни на маргини производње, те  предложио да достави аналитички 
исказане податке и процјену броја сати рада на маргини што је и учинио. 
Како је питање број 5. (питање број 6. са припремне расправе) управо 
везано за ову тематику, то ћемо о њему детаљније образлагати у наставку 
текста, истичући како је подносилац захтјева допис којим даје процјену 
ангажовања (сати рада) блокова који су „на маргини“ доставио ФЕРК-у 
22.11.2005.године (Прилог број 2. овог извјештаја). Овим дописом 
подносилац захтјева одустаје од свог првобитног мишљења да се 
краткорочни маргинални трошкови енергије утврђују само на бази 
варијабилних трошкова генератора 3 у ТЕ Тузла, као јединици која се у 
току једне године задња диспечира. 
 
 
Питање бр. 2. (питање бр. 2. са припремне расправе): 
 
Образложити како производња једног додатног кWh електричне енергије из 
постојећих производних капацитета утиче на трошкове инвестиционог и текућег 
одржавања? 
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 21.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 6. овог 
извјештаја)   
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На постављено питање подносилац захтјева је доставио и писано мишљење 
(Прилог број 5. овог извјештаја) у којем је дао објашњење да су наведени 
трошкови чисти варијабилни трошак, будући да су директно везани за број сати 
машине, односно произведени кWh (нпр. замјена уља, одређене сервисне 
интервенције везане за број сати рада односно произведени кWh). Подносилац 
захтјева је идентификовао трошкове оних операција који су везани за 
произведени кWh, од оних који нису везани за произведени кWh, што је 
поткријепио ставкама контног плана везано за материјал за одржавање и услуге 
одржавања за ТЕ Какањ и ТЕ Тузла. Подносилац захтјева се позвао и на члан 68. 
Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, који говори како ће 
ФЕРК у првом тарифном поступку омогућити електропривредним друштвима 
да предложе тарифе засноване на расположивим подацима о трошковима 
регулисаних дјелатности, алоцираним на тарифне елементе, категорије и групе 
потрошње у складу са постојећој рачуноводственој, информацијској и 
пословодственој пракси и овој тарифној методологији. Подносилац захтјева је 
истакао да је извршена селекција неких трошкова за које се по здравој логици 
може закључити да нису везани за кWh, сматрајући да је ово образложење које 
се може прихватити. По овом питању подносилац захтјева је истакао како се 
може постићи пад просјечне цијене на основу већег кориштења капацитета, јер 
фиксни јединични трошкови по кWh падају. 
С обзиром на чињеницу како још није донијет Регулаторни аналитички 
контни план, а у складу са чланом 68. став 1. Правилника за тарифну 
методологију и тарифне поступке и с обзиром на чињеницу како је 
подносилац захтјева истакао, да је искључио из трошкова инвестиционог и 
текућег одржавања трошкове фиксног карактера, мишљења смо да у 
првом тарифном поступку ове трошкове можемо посматрати у износу и на 
начин како је то подносилац захтјева исказао. Такођер се слажемо с 
мишљењем подносиоца захтјева како се већим кориштењем капацитета 
могу смањити просјечне цијене. 
 
 
Питање бр. 3. (питање бр. 3. са припремне расправе): 
 
Које су цијене коштања сваке поједине ставке укључене у израчун 
краткорочних маргиналних трошкова за 2004., 2005. и 2006. годину?  
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 21.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 6. овог 
извјештаја)  
 
Подносилац захтјева је доставио табелу трошкова по блоковима и 
термоелектранама за позицију Материјал за одржавање производње електричне 
енергије разложен по контима 3000000, 002, 003, 005, 006, 3004000,3012000, 
3013002. У прегледу су дати укупни износи трошкова, а не и цијене коштања 
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сваке поједине ставке ни количине на које се трошкови примјењују. Подносилац 
захтјева образлаже како се одговор на постављено питање може наћи у додатку 
Д1 уз Захтјев за одобрење тарифа за дјелатност производње. На питање чиме 
подносилац захтјева доказује повећање цијене горива у 2006. години за 40% у 
односу на 2004. подносилац захтјева је дао одговор како члан 70. Правилника за 
тарифну методологију и тарифне поступке оставља  могућност процјене, што су 
кад је у питању гориво и учинили. Подносилац захтјева је истакао чињеницу 
како су цијене горива у 2004. и 2005. години биле у порасту и доставио 
закључене уговоре за 2004. и 2005. годину. 
У складу са  чланом 70. Правилника за тарифну методологију и тарифне 
поступке подносилац захтјева је извршио процјену по ставкама за које 
нема егзактне податке. Подносилац захтјева је такођер истакао да нису у 
фази израде тендера за набавку горива јер још немају усвојен план 
пословања за наредну годину. Мишљења смо да за први тарифни поступак 
можемо усвојити став подносиоца захтјева, али да за све наредне тарифне 
поступке сви поступци везани за набавке требају бити закључени у складу 
с условима лиценце. 
 
 
Питање број 4. (питање бр. 4. са припремне расправе):  
 
Који је ред диспечирања термо блокова по специфичним трошковима 
производње?  
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 21.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 6. овог 
извјештаја)   
 
Подносилац захтјева је одговорио како се ред диспечирања блокова утврђује на 
основу специфичних утрошака топлине, који представљају специфични 
утрошак угља, што значи да не обухватају све трошкове производње. 
Подносилац захтјева је такође истакао више фактора који утичу на ред 
диспечирања, попут политике кориштења која се дефинише с времена на 
вријеме, а најмање једном мјесечно, а на коју највише утиче стање залиха угља 
на депоу и динамика остварења испоруке угља, као и околински аспект када се 
блокови с лошијим филтерима морају замјенити с блоковима који су 
квалитетнији и мање утичу на околину. Блок 5 у ТЕ Тузла је блок с најлошијим 
филтерима, а затим слиједе блок 6 у ТЕ Какањ и блок 6 у ТЕ Тузла. Подносилац 
захтјева је приложио Упутство о раду Сектора за управљање ЕЕС-ом у области 
координације планирања рада и оперативног управљања ЕЕС-ом, октобар 2001., 
Правилник о раду ЕЕС-а од 1999., те одредбе Правилника о раду ЗЕКЦ-а која у 
члану 7. кажу да се критерији за планирање производње електричне енергије на 
прагу термоелектрана дефинишу у оквиру појединих електропривреда у БиХ, 
док је чланом 6. дефинисано планирање хидроелектрана на идентичан начин за 
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све компаније. На питање везано за диспечинг блокова који раде у когенерацији 
подносилац захтјева је истакао чињеницу да се ангажманом блока који ради и у 
топлификацијском режиму његов специфични утрошак топлоте снижава, те 
уколико би био вишак енергије, избацује се претходно ангажовани блок чији је 
специфични утрошак топлоте виши од блока који ради и у топлификацијском 
режиму. Подносилац захтјева је истакао два циља а то су минимизирање 
трошкова и сигурност снабдијевања купаца.  
Подносилац захтјева поднио је довољно чињеница које указују на који 
начин обавља диспечинг термоблокова. Мишљења смо да подносилац 
захтјева обавља диспечинг водећи рачуна о безбједности снабдијевања 
купаца електричном енергијом, али у циљу минимизирања трошкова 
производње, диспечинг треба обављати на економичнији начин, уз што је 
могуће боље искориштење ангажованих капацитета, а уважавјући 
специфичне трошкове производње. 
 
 
Питање бр. 5. (питање бр. 6. са припремне расправе): 
 
Дати процјену по мјесецима колико ће сати поједини блокови бити на маргини 
производње водећи рачуна о искориштености капацитета. 
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 21.11.2005. 
године који је саставни дио овог извјештаја (Прилог број 6. овог 
извјештаја), као и у допису ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево од 
22.11.2005. примљеним у  ФЕРК-у под бројем 07-02-647-16/18/05 (Прилог 
број 2. овог извјештаја) и допису ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево од 
29.11.2005. број 07-02-600-14/12/05 (Прилог број 3. овог извјештаја) 
 
 Подносилац захтјева је истакао како може дати своју процјену, 
поједностављену, која у односу на цијену из деветог мјесеца има неке 
корекције. Дана 22.11.2005. године подносилац захтјева доставља процјену 
ангажовања (сати рада) блокова који су „на маргини“ (Прилог број 2. овог 
извјештаја) 

1. Блок 3 у ТЕ Тузла – 7669 сати 
2. Блок 5 у ТЕ Тузла – 76 сати 
3. Блок 6 у ТЕ Какањ – 1015 сати 

Поред овога подносилац захтјева је доставио кориговане цијене ових блокова 
које одговарају варијабилним трошковима: 

1. Блок 3 у ТЕ Тузла –   76,34 КМ/МWh 
2. Блок 5 у ТЕ Тузла –   64,23 КМ/МWh  
3. Блок 6 у ТЕ Какањ – 63,24 КМ/МWh  

На основу ових цијена и процјене рада појединих блокова „на маргини“ за 2006. 
годину би цијена за испоруку додатних количина електричне енергије коју су 
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обавезни понудити ЈП „Електропривреди ХЗ ХБ“ д.д. Мостар била 74,72 
КМ/МWh или 38,20 ЕУР/МWh. 
 
Подносилац захтјева је појаснио да су цијене израчунате на основу подлога и 
допуна које су доставили у току тарифног поступка за производњу, а да је 
ангажовање блокова искалкулисано на основу билансне производње и могуће 
снаге Г3 уважавајући могућност рада са једним котлом. Даље је подносилац 
захтјева истакао тренутну информацију да се ситуација са снабдијевањем ТЕ 
Какањ угљем драстично погоршала, те да су испоруке у новембру мање за 17% 
од плана и да су добили званично обавјештење о прекиду производње у руднику 
Бреза у јами Сретно. Све ово је подносилац захтјева навео како би истакао 
могуће веће ангажовање блокова у ТЕ Тузла умјесто блокова у ТЕ Какањ. 
 
Подносилац захтјева није дао процјену по мјесецима  колико ће сати 
поједини блокови бити на маргини производње, нити је водио рачуна о 
искориштености капацитета. Подносилац захтјева је исказао број сати на 
маргини производње блокова на годишњој основи. Како испорука ове 
енергије није константна током свих мјесеци потребно је било доставити 
број сати на мјесечној основи како се питањем и тражило. Не можемо 
прихватити чињеницу да би најскупљи блок тј. блок 3 ТЕ Тузла требао 
радити знатно већи број сати од свих осталих блокова, без обзира што може 
радити са само једним котлом. То је блок стар 40 година, најстарији од свих 
осталих, најскупљи, а да ради 1800 сати више од најзапосленијег блока у 
систему није оправдано. Подносилац захтјева је у одговору на претходно 
питање истакао како води рачуна о безбједности снабдијевања купаца 
електричном енергијом, као и минимизирању трошкова производње. 
Поставља се питање у чему се огледа минимизирање трошкова 
производње. Мишљења смо да се подносиоцу захтјева не може одобрити 
процјена по којој је блок 3 у ТЕ Тузла 7669 сати на маргини. 
Ради лакшег разумјевања наводимо остварени број сати рада блока 3 у ТЕ 
Тузла у претходним годинама: у 2002. години 5320 сати, у 2003. години 4872 
сата и у 2004. години 5546 сати. 
 
 
Након расправљања по овим питањима подносилац захтјева и умјешачи нису 
предложили додатна питања за расправљање или извођење доказа.  
 
 
VI. ПРЕПОРУКА 
 
 
Приликом разматрања питања одобрења краткорочних маргиналних трошкова 
енергије, гдје је као базна година узета 2004. година, а на основу на формалној 
расправи изнесених аргумента, чињеница и доказа, препоручујемо два 
приједлога до којих смо дошли анализом на основу доступних података. 
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Први приједлог односи се на податке о броју сати рада појединих термо блокова 
у 2006. години преузетих из Нацрта Електроенергетске билансе ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. Сарајево (прилог број 7. овог извјештаја). Нацрт 
Електроенергетске билансе ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево нам је 
служио као добра подлога, јер се у истој такође налазе количине електричне 
енергије које је ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево понудила ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, као и расположива снага и планирана 
производња електричне енергије по свим блоковима на мјесечној основи.  
 
Други приједлог је израђен узимајући у обзир информацију коју је подносилац 
захтјева истакао у допису од 22.11.2005. године да се ситуација са 
снабдијевањем ТЕ Какањ угљем драстично погоршала, што би за посљедицу 
имало веће кориштење блокова ТЕ Тузла умјесто блокова у ТЕ Какањ. С тога 
смо у другом приједлогу број сати рада најскупљег блока 3 у ТЕ Тузла повећали 
у односу на број сати рада истог према Нацрту ЕЕБ. Тај број сати рада добивен 
је на основу просјека оствареног у претходне три године, тј. 2002., 2003. и 2004. 
години. 
 
Оба приједлога се заснивају на истим цијенама коштања електричне енергије на 
прагу производних јединица тј. на варијабилним трошковима сваког блока 
утврђеним приликом израде овог извјештаја. 
 
У сврху бољег разумијевања дајемо цијене свих блокова, до којих смо дошли 
израчуном, а које одговарају јединичним варијабилним трошковима. Поредак 
блокова дат је на основу реда диспчирања како то чини подносилац захтјева тј. 
на основу планираног специфичног утрошка топлине (кЈ/кWh): 
 
 
1.   Блок 7 у ТЕ Какањ –  53,09 КМ/МWh    (11.000 кЈ/кWh) 
2.   Блок 6 у ТЕ Тузла –    59,38 КМ/МWh     (11.396 кЈ/кWh) 
3.   Блок 5 у ТЕ Какањ –  55,28 КМ/МWh    (11.500 кЈ/кWh) 
4.   Блок 4 у ТЕ Тузла –     59,17 КМ/МWh    (11.650 кЈ/кWh) 
5.   Блок 5 у ТЕ Тузла –     63,17 КМ/МWh    (11.800 кЈ/кWh) 
6.   Блок 6 у ТЕ Какањ –   63,25 КМ/МWh   (13.500 кЈ/кWh) 
7.   Блок 3 у ТЕ Тузла –     76,33 КМ/МWh    (13.982 кЈ/кWh) 
 
 
 
Приједлог број 1: 
 
Приједлог број 1. је заснован на подацима из Нацрта ЕЕБ ЈП Електропривреда 
БиХ д.д.Сарајево за 2006. годину. Табела бр.1. приказује производњу сваког 
блока, расположиву снагу истог као и број сати рада појединих блокова како је 
наведено у Нацрту ЕЕБ за 2006. годину.  
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Табела бр.1. 
 Енергија (МWh) Снага (МW) Сати рада (h) 
Блок 7 у ТЕ Какањ 1.193.000 207 5763 
Блок 6 у ТЕ Тузла 1.095.500 187 5856 
Блок 5 у ТЕ Какањ 568.700 100 5690 
Блок 4 у ТЕ Тузла 919.500 168 5476 
Блок 5 у ТЕ Тузла 174.100 179 972 
Блок 6 у ТЕ Какањ 331.200 85 3894 
Блок 3 у ТЕ Тузла 292.200 69 4232 

 
 
Узимајући у обзир планирану производњу електричне енергије сваког блока по 
мјесецима и расположиву снагу блокова, како је назначено у Нацрту ЕЕБ ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.Сарајево за 2006. годину дошли смо до израчуна броја 
сати рада сваког блока током свих дванаест мјесеци. Табела бр. 2. приказује број 
сати рада сваког блока по мјесецима. 
 
Табела бр.2. 
Мјесеци Блок 7 у 

ТЕ 
Какањ 

Блок 6 
у ТЕ 
Тузла 

Блок 5 
у ТЕ 
Какањ 

Блок 4 
у ТЕ 
Тузла 

Блок 5 
у ТЕ 
Тузла 

Блок 6 
у ТЕ 
Какањ 

Блок 3 
у ТЕ 
Тузла 

1 547 559 580 449 310 490 306 
2 494 510 518 406 280 422 277 
3 561 553 551 449 0 431 388 
4 475 536 435 0 0 416 488 
5 522 0 508 553 0 324 259 
6 515 494 0 523 0 313 375 
7 533 488 537 475 0 431 388 
8 512 485 515 501 0 431 388 
9 515 509 371 510 0 313 0 
10 0 597 580 572 0 323 259 
11 529 555 527 510 188 0 543 
12 561 570 566 527 194 0 561 
УКУПНО 5763 5856 5690 5476 972 3894 4232 
 
Из табеле бр. 3. је видљиво је да ће блок 3 у ТЕ Тузла бити на маргини 
производње током свих сати када је ангажован, тј. 4.232 сата. У сатима када 
блок 3 у ТЕ Тузла није ангажован, на маргини производње ће се налазити 
најскупљи блок који је у тим сатима на мрежи. Наш израчун је показао да ће 
поред блока 3 у ТЕ Тузла на маргини производње бити и блок 6 у ТЕ Какањ 
3.407 сати, блок 5 у ТЕ Тузла 360 сати и блок 4 у ТЕ Тузла 761 сат. Табела бр.3. 
приказује број сати на маргини производње појединих блокова током свих 
дванаест мјесеци. 

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, Blajburških žrtava 33, 88000 
Mostar 

Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508 
kontakt@ferk.ba     www.ferk.ba 

 

19



 

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 

 

 
Табела бр.3. 
Мјесеци Блок 3 у ТЕ 

Тузла 
Блок 6 у ТЕ 
Какањ 

Блок 5 у ТЕ 
Тузла 

Блок 4 у ТЕ 
Тузла 

1 306 438 0 0 
2 277 395 0 0 
3 388 357 0 0 
4 488 232 0 0 
5 259 324 0 161 
6 375 313 0 32 
7 388 356 0 0 
8 388 356 0 0 
9 0 313 0 407 
10 259 323 0 161 
11 543 0 177 0 
12 561 0 183 0 
УКУПНО 4232 3407 360 761 
 
Узимајући у обзир мјесечну динамику у испоруци електричне енергије, број 
сати рада блокова на маргини, као и њихове јединичне варијабилне трошкове 
долазимо до прихода који ће ЈП Електропривреда БиХ д.д.Сарајево остварити 
од продаје електричне енергије ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д.Мостар, као и 
до просјечних мјесечних трошкова енергије на основу краткорочних 
маргиналних трошкова енергије, што је приказано табелом бр. 4.  
 
Табела бр.4. 
Мјесеци Снага 

(МW) 
Енергија (МWh) Приход (КМ) Просјечни 

мјесечни 
трошкови (КМ) 

1 150 111.600 7.658.280 68,62 
2 125 84.000 5.765.290 68,63 
3 95 70.775 4.958.835 70,06 
4 45 32.400 2.336.587 72,12 
5 45 33.480 2.240.567 66,92 
6 35 25.200 1.761.038 69,88 
7 55 40.920 2.867.426 70,07 
8 60 44.640 3.128.101 70,07 
9 35 25.200 1.535.744 60,94 
10 15 11.145 745.968 66,93 
11 75 54.000 3.947.241 73,10 
12 100 74.400 5.437.467 73,08 
УКУПНО  607.760 42.382.541 69, 735654 
 

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, Blajburških žrtava 33, 88000 
Mostar 

Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508 
kontakt@ferk.ba     www.ferk.ba 

 

20



 

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 

 

 
 
Закључак:  Узимајући у обзир податке из Нацрта ЕЕБ ЈП Електропривреда 
БиХ д.д. Сарајево о планираним количинама производње електричне 
енергије сваког блока, његове расположиве снаге, те броја сати рада, 
извршили смо анализу на основу које су установљени блокови који ће бити 
на маргини производње и њихов број сати на маргини производње. На 
основу свих наведених података, као и цијене коштања електричне 
енергије на прагу производних јединица, дошли смо до просјечне годишње 
цијене добивене на основу краткорочних маргиналних трошкова енергије 
за испоруку електричне енергије ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
у износу од 69,735654 КМ/МWh или 35,655274 ЕУР/МWh. 
 
 
Приједлог број 2: 
 
Приједлог број 2. је израђен као што је речено, узимајући у обзир информацију 
коју су представници ЈП Електропривреда БиХ д.д.Сарајево у допису од 
22.11.2005. године истакли да се ситуација са снабдијевањем ТЕ Какањ угљем 
драстично погоршала, што би за посљедицу могло имати веће ангажовање 
блокова ТЕ Тузла умјесто блокова у ТЕ Какањ. С тога је израђен и други 
приједлог у којем је број сати рада најскупљег блока 3 у ТЕ Тузла повећан у 
односу на број сати рада истог према Нацрту ЕЕБ. Тај број сати рада добивен је 
на основу остварења из претходне три године, тј. 2002., 2003. и 2004. године, и 
износи 5.246 сати у 2006. години. Анализа је провођена уз билансирану 
количину енергије, тј. 292.200 МWh. Уз повећан број сати рада остварила би се 
знатно нижа снага у износу 56 МW, у односу на планирану Нацртом ЕЕБ, тј. 69 
МW, а и у односу на снагу остварену у претходним годинама. Ту је остало доста 
простора како би се производња блока 3 у ТЕ Тузла повећала, због недостатка 
потребних количина угља у ТЕ Какањ. Пошто могуће повећање ангажмана 
осталих блокова у ТЕ Тузла не утиче на израчун, нисмо их ни разматрали у 
овом извјештају. 
Табела бр.5. садржи податке о оствареној производњи, снази и броју сати рада 
блока 3 у ТЕ Тузла за 2002., 2003. и 2004. годину, који су преузети из Извјештаја 
о остварењу електроенергетске билансе за 2002., 2003. и 2004. годину, као и 
планске податке за 2006.годину. За податке у 2006. години смо користили 
планирану количину електричне енергије из Нацрта ЕЕБ ЈП Електропривреда 
БиХ д.д.Сарајево, број сати рада добивен на основу просјека из претходне три 
године и податак за снагу који одговара омјеру производње електричне енергије 
и броја сати рада. 
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Табела бр.5. 
Блок 3 у ТЕ Тузла 2002. 2003. 2004. 2006. 
Произведена енергија 
(МWh) 

335.374 289.500 336.783 292.200 

Остварена снага (МW) 63 59 61 56 
Број сати рада 5.320 4.872 5.546 5246 
    
Користећи се подацима из Нацрта ЕЕБ ЈП Електропривреда БиХ д.д.Сарајево за 
2006. годину, за све остале блокове (осим блока 3 за снагу и број сати рада у ТЕ 
Тузла) имамо производњу електричне енергије сваког блока, његову снагу и 
број сати рада за 2006. годину, што је приказано у табели бр.6. 
 
Табела бр.6. 
 Енергија (МWh) Снага (МW) Сати рада (h) 
Блок 7 у ТЕ Какањ 1.193.000 207 5763 
Блок 6 у ТЕ Тузла 1.095.500 187 5856 
Блок 5 у ТЕ Какањ 568.700 100 5690 
Блок 4 у ТЕ Тузла 919.500 168 5476 
Блок 5 у ТЕ Тузла 174.100 179 972 
Блок 6 у ТЕ Какањ 331.200 85 3894 
Блок 3 у ТЕ Тузла 292.200 56 5246 

 
Узимајући у обзир планирану производњу електричне енергије сваког блока по 
мјесецима како је назначено у Нацрту ЕЕБ ЈП Електропривреда БиХ 
д.д.Сарајево за 2006. годину и расположиву снагу блокова како је наведено у 
табели бр.6. (разлика у односу на податке из Нацрта ЕЕБ за снагу и број сати 
рада блока 3 у ТЕ Тузла) дошли смо до израчуна броја сати рада сваког блока 
током свих дванаест мјесеци. Табела бр. 7. приказује број сати рада сваког блока 
по мјесецима. 
 
Табела бр.7. 
мјесеци Блок 7 у 

ТЕ 
Какањ 

Блок 6 
у ТЕ 
Тузла 

Блок 5 
у ТЕ 
Какањ 

Блок 4 
у ТЕ 
Тузла 

Блок 5 
у ТЕ 
Тузла 

Блок 6 
у ТЕ 
Какањ 

Блок 3 
у ТЕ 
Тузла 

1 547 559 580 449 310 490 379 
2 494 510 518 406 280 422 343 
3 561 553 551 449 0 431 481 
4 475 536 435 0 0 416 605 
5 522 0 508 553 0 324 322 
6 515 494 0 523 0 313 465 
7 533 488 537 475 0 431 481 
8 512 485 515 501 0 431 481 
9 515 509 371 510 0 313 0 
10 0 597 580 572 0 323 321 
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11 529 555 527 510 188 0 673 
12 561 570 566 527 194 0 695 
УКУПНО 5763 5856 5690 5476 972 3894 5246 
 
 
Из табеле бр.7. је видљиво је да ће блок 3 у ТЕ Тузла бити на маргини 
производње током свих сати када је ангажован, тј. 5.246 сати. У сатима када 
блок 3 у ТЕ Тузла није ангажован, на маргини производње ће се налазити 
најскупљи блок који је у тим сатима на мрежи. Израчун је показао да ће поред 
блока 3 у ТЕ Тузла на маргини производње бити и блок 6 у ТЕ Какањ 2.813 
сати, блок 5 у ТЕ Тузла 96 сати и блок 4 у ТЕ Тузла 605 сати. Табела бр.8. 
приказује број сати на маргини производње појединих блокова током свих 
дванаест мјесеци. 
 
Табела бр.8. 
Мјесеци Блок 3 у ТЕ 

Тузла 
Блок 6 у ТЕ 
Какањ 

Блок 5 у ТЕ 
Тузла 

Блок 4 у ТЕ 
Тузла 

1 379 365 0 0 
2 343 329 0 0 
3 481 264 0 0 
4 605 115 0 0 
5 322 323 0 99 
6 465 255 0 0 
7 481 263 0 0 
8 481 263 0 0 
9 0 313 0 407 
10 321 323 0 99 
11 673 0 47 0 
12 695 0 49 0 
УКУПНО 5246 2813 96 605 
 
 
 Узимајући у обзир мјесечну динамику у испоруци електричне енергије, број 
сати рада блокова на маргини, као и њихове јединичне варијабилне трошкове 
долазимо до прихода који ће ЈП Електропривреда БиХ д.д.Сарајево остварити 
од продаје електричне енергије ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д.Мостар, као и 
до просјечних мјесечних трошкова енергије на основу краткорочних 
маргиналних трошкова енергије, што је приказано табелом бр. 9.  
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Табела бр.9. 
Мјесеци Снага 

(МW) 
Енергија (МWh) Приход (КМ) Просјечни 

мјесечни 
трошкови (КМ) 

1 150 111.600 7.801.941 69,91
2 125 84.000 5.873.660 69,92
3 95 70.775 5.074.399 71,70
4 45 32.400 2.405.422 74,24
5 45 33.480 2.288.533 68,36
6 35 25.200 1.806.774 71,70
7 55 40.920 2.934.331 71,71
8 60 44.640 3.201.089 71,71
9 35 25.200 1.535.744 60,94
10 15 11.145 761.957 68,37
11 75 54.000 4.075.682 75,48
12 100 74.400 5.614.203 75,46
УКУПНО  607.760 43.373.735 71,36655
 
Закључак:  Узимајући у обзир податке из Нацрта ЕЕБ ЈП Електропривреда 
БиХ д.д. Сарајево о планираним количинама производње електричне 
енергије сваког блока, његове расположиве снаге, те броја сати рада, као и 
могућег повећаног ангажмана блокова у ТЕ Тузла ради могућег смањеног 
снабдијевања ТЕ Какањ угљем, извршили смо анализу на основу које су 
установљени блокови који ће бити на маргини производње, као и њихов 
број сати на маргини производње. На основу свих наведених података, као 
и цијене коштања електричне енергије на прагу производних јединица, 
дошли смо до просјечне годишње цијене добивене на основу краткорочних 
маргиналних трошкова енергије за испоруку електричне енергије Ј.П. 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар у износу од 71,36655 КМ/МWh или 
36,4891 ЕУР/МWh. 
 
   VII. ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД 
        
 
          Приједлог број 1. и приједлога број 2. у Поглављу VI. овог извјештаја- 
Препоруке, су резултат наше анализе докумената и података који су достављени 
од стране подносиоца захтјева, а који садрже и елементе процјене самог 
подносиоца захтјева. И поред објективно кратког временског периода за 
достављање захтјева у првом тарифном поступку које је имао подносилац 
захтјева, као и  временског ограничења које је било пред ФЕРК-ом и његовим 
запосленицима у разматрању достављеног захтјева, учињен је изниман труд да 
се оцјене трошкови подносиоца захтјева у мјери у којој је то могуће. И поред 
чињенице да приликом подношења захтјева подносилац захтјева није доставио 
све потребне документе и податке, у току самог поступка захтјев је допуњаван. 
Међутим у тренутку израде овог извјештаја ипак недостају одређени подаци за 
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које је подносилац захтјева могао извршити процјену а који су више пута 
захтјевани од подносиоца захтјева. Обзиром на наведено, вјерујемо да ће 
подносилац захтјева у наредним тарифним поступцима достављати такве 
захтјеве који ће садржавати довољно података који ће довести до коначног 
циља, а то је потпуна оправданост трошкова. 
 
         Иако смо неке трошкове подносиоца захтјева посматрали у износу и на 
начин како је то сам подносилац захтјева исказао и у мјери у којој је то било 
могуће у првом тарифном поступку, свјесни смо опредјељења ФЕРК-а  
заснованог на Закону о електричној енергији, а усвојеног Правилником за 
тарифну методологију и тарифне поступке кроз одредбе истог Правилника о 
Прелазном периоду, о поступности у примјени усвојене тарифне методологије, 
гдје је ФЕРК јасно изразио свој став о постепеном увођењу међународно 
прихваћене регулаторне праксе и поступном увођењу опште прихваћених 
међународних стандарда у тарифном поступку, како би се избјегле изненадне и 
драстичне промјене тарифа у прелазном периоду, због непостојања развијених 
социјалних мјера и увођења пореза на додану вриједност, а која  подразумјева и 
поступност у евентуалним измјенама тарифа, које ће на крају прелазног периода 
у потпуности бити засноване на оправданим трошковима. 
 
          На основу наведеног, сматрамо да ће чланови ФЕРК-а имати разумну 
основу да на основу своје савјесне и брижљиве оцјене сваког доказа посебно и 
свих доказа заједно, овог извјештаја и коментара страна у поступку, као и на 
основу резултата цјелокупног поступка, а у складу са чланом 75. Правилника о 
јавним расправама и рјешавању захтјева и жалби ФЕРК-а, чланом 56. и 
поглављем Прелазни период Правилника за тарифну методологију и тарифне 
поступке ФЕРК-а, донесе своју одлуку по захтјеву за одобрење краткорочних 
маргиналних трошкова енергије, која ће бити разумна и недискриминирајућа, 
уважавајући усвојени принцип да ће тарифе тек на крају прелазног периода у 
потпуности бити засноване на оправданим трошковима. 
 
VIII. КОМЕНТАРИ СТРАНА У ПОСТУПКУ 
 
 
          Стране у поступку, подносилац захтјева ЈП Електропривреда БиХ д.д. 
Сарајево, умјешачи  ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, „Алуминиј“ д.д. 
Мостар и „Mittal Steel Зеница“ д.о.о. Зеница своје коментаре на овај извјештај 
могу доставити Водитељу поступка до 12.12.2005. до 20.00.часова. 
 
Овај  извјештај потписују: 
Славица Стојчић                                                                       Санела Покрајчић 
 
Број:07-02-600-16/12/05 
Датум: 06.12.2005. 
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