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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 ТАРИФА ЗА ДЈЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОДРЖАНЕ ДАНА 22.11.2005. ГОДИНЕ У 
МОСТАРУ, У СЈЕДИШТУ ФЕРК-а 

 
_____________________________________________________________________ 
 
Овај извјештај садржи препоруку члановима ФЕРК-а. Стране у поступку 
могу поднијети своје коментаре на ово извјештај до 21.12.2005. до 16:00 
часова. Очекује се да ће ФЕРК овај извјештај разматрати на својој 
редовној сједници која ће се одржати 29.12.2005. године.  
___________________________________________________________ 
 
I. УВОД 
 
 
           Правилником за тарифну методологију и тарифне поступке ФЕРК-а 
чланом 52. став (1), прописано је да се тарифни поступак покреће подношењем 
захтјева ФЕРК-у од регулисаног електропривредног друштва или на 
иницијативу ФЕРК-а, те је у складу са  ставом (3) истог члана, подносилац 
захтјева дужан, уколико обавља више електропривредних дјелатности, 
поднијети захтјев за тарифе за сваку дјелатност посебно.  
 
             На основу наведеног, ФЕРК је дана 01.10.2005. године запримио од 
стране подносиоца захтјева Јавно предузеће Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.- Сарајево Захтјев за одобрење тарифа за дјелатност 
производње електричне енергије уписан под бројем 07-02-647/18/05, чиме је 
подносилац захтјева испунио обавезу из члана 72. став (1) Правилника за 
тарифну методологију и тарифне поступке ФЕРК-а, који прописује да захтјев за 
одобрење тарифа у првом тарифном поступку електропривредна друштва 
требају доставити ФЕРК-у до 01. октобра 2005. године.        

 
 Иако уз поднесени Захтјев за одобрење тарифа за дјелатност производње 
електричне енергије бр. 07-02-647/18/05 од 01.10.2005. године, поднесеног од 
стране подносиоца захтјева Јавно предузеће Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево нису приложени сви потребни документи и подаци, у 
циљу извршења својих планских активности за завршетак првог тарифног 
поступка до краја 2005. године, ФЕРК је а у складу са члановима 9. и 71. истог 
Правилника, дана 08.11.2005. године донио Одлуку о провођењу првог 
тарифног поступка бр. 07-07-745-07/05, којом је одлучио да поднесени Захтјев 
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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 
тарифа за дјелатност производње електричне енергије бр. 07-02-647/18/05 од 
01.10.2005. године подносиоца захтјева Јавно предузеће Електропривреда Босне 
и Херцеговине д.д.-Сарајево , те одредио мјесто и вријеме одржавања формалне 
расправе у складу са чланом 50. став (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 са 
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 
разматрање 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 09.11.2005. 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 тарифа за дјелатност производње електричне 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 часова. Исти рок је одређен и 
за подношење захтјева за стицање статуса умјешача у формалној расправи од 
правног или физичког лица под условом да иста правовремено поднесу 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 
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 запримио Допис - Захтјев за стицање 
статуса умјешача у поступку формалне расправе запримљен под бројем 07-02-
647-06/18/05 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 тарифа за дјелатност производње електричне енергије 
подносиоца захтјева Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине 
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.  
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            Рјешавајући по Захтјеву „Алуминиј“ д.д. Мостар за стицање статуса 
умјешача  у формалној расправи по захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност 
производње електричне 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 16.11.2005. године под бројем 07-02-647-08/18/05 ФЕРК је запримио 
Захтјев за стицање статуса умјешача у поступку формалне расправе за одобрење 
тарифа за дјелатност производње електричне 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, ФЕРК је запримио под бројем 
07-02-647-10/18/05 Захтјев за стицање статуса умјешача у поступку формалне 
расправе за одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије 
подносиоца Јавно подузеће “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег 
Босне”дионичко друштво 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 тарифа за дјелатност производње 
електричне енергије Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине 
д.д.-Сарајево , јер су његове дјелатности које обавља производња, дистрибуција 
и опскрба електричном енергијом. Дана 18.11.2005. године, подносилац 
„Удружење за заштиту интереса потрошача“ Сарајево поднио је Захтјев за 
стицање статуса умјешача под бројем 07-02-647-11/18/05 у поступку по Захтјеву 
за одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије Јавног 
предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево . 

 
Рјешавајући по накнадно поднесеним захтјевима за стицање статуса 

умјешача у поступку покренутом по Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност 
производње електричне енергије Јавног предузећа Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево , ФЕРК је дана 21.11.2005. године донио Закључак 
бр. 07-07-792-02/05, којим је одобрио захтјев Јавном подузећу 
“Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне”дионичко друштво 
Мостар. Закључком бр. 07-07-792-03/05 од 21.11.2005. године, ФЕРК је одобрио 
и захтјев  подносиоца „Миттал Стеел Зеница“ д.о.о. Зеница у овом поступку, а 
такође је Закључком бр. 07-07-792-04/05  и „Удружење за заштиту интереса 
потрошача“ Сарајево у овом поступку стекло статус умјешача. 
 
 Дана 16.11.2005. године одржана је припремна расправа у првом 
тарифном поступку по поднесеном Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност 
производње електричне енергије подносиоца захтјева Јавно предузеће 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево , са почетком у 09:00 
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часова у просторијама ФЕРК-а. На припремној расправи утврђен је план 
подношења и давања одговора на захтјеве за информацијама и питања која ће се 
обрађивати на формалној расправи. 
 
           Након одржане припремне расправе, дана 22.11.2005. године одржана је 
формална расправа у првом тарифном поступку по поднесеном Захтјеву за 
одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије подносиоца 
захтјева Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево , 
са почетком у 09:00 часова у просторијама ФЕРК-а на којој су се расправљала 
спорна питања с циљем утврђивања чињеница и доказа.   
 
           Дана 24.11.2005. године Јавно предузеће Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево доставила је ФЕРК-у под бројем 07-02-647-18/18/05 
приједлог тарифних ставова по категоријама и тарифним елементима. 
 
 
II. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ д.д. -САРАЈЕВО 
 
 
          Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине 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. Јавно 
предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине 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 72. став (1) Правилника за тарифну методологију и 
тарифне поступке ФЕРК-а, ово јавно предузеће било је обавезно доставити 
ФЕРК-у захтјеве за одобрење тарифа у првом тарифном поступку, до 01. 
октобра 2005. године, што је подносилац захтјева и урадио својим Захтјевом за 
одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије број 07-02-
647/18/05 од 01.10.2005. године.   
 
 
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 
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методологију и тарифне поступке ФЕРК-а („Службене новине ФБиХ“ број 
45/05). 
 
 
 
IV. ЗАХТЈЕВ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ д.д. -САРАЈЕВО 
 
 
          Уз поднесени Захтјев за одобрење тарифа за дјелатност производње 
електричне енергије подносиоца захтјева Јавно предузеће Електропривреда 
Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево приложено је у складу са чланом 53. 
Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке ФЕРК-а:  

- Изјава о тачности достављених података 
- Општи подаци о Јавном предузећу Електропривреда Босне и 

Херцеговине д.д.-Сарајево и Извод из судског регистра од 24.05.2005. 
године, уредно овјерена копија 

- Подаци о важећој тарифи, 
- Преглед предложених тарифа за дјелатност производње по категоријама 

купаца, 
- Опис утицаја важеће тарифе на приходе по регулисаним дјелатностима, 

упоредба прихода по тарифним групама 
- Поступак одређивања нових тарифа 
- Очекиване промјене на основу предложене тарифе 

 
           У истом Захтјеву (Прилог број 1. овог извјештаја), наведено је и сљедеће: 
 

„ Преглед предложених тарифа за дјелатност производње по категоријама 
купаца с предложеним датумом примјене од 01.01.2006. године 

 
 

 

Тарифни 
елементи  

Јединица 
мјере  

110 kV 35 kV 10  kV  0,4  kV 
домаћин. 

0,4  kV  
остали  

0,4  kV 
јавна 
рас.  

Просјечни 
тар. ст.  

Снага  КМ/кW  10,4523 9,5044 10,3530 15,4447  13,4080  13,0686 13,4929  
Акт. ен.  КМ/ кWh  0,0455  0,0467 0,0509  0,0759  0,0659  0,0642  0,0663  
Реак. ен.  КМ/кVАrh 0,0079 0,0081 0,0089  0,0115   

 
Према одредбама Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке и у 
складу са чланом 52. истог Правилника подносимо захтјев за одобрење тарифа у 
електропривредним дјелатностима производње, дистрибуције и снабдијевања 
електричном енергијом као и утврђивање тарифних ставова за кориснике 
дистрибутивних система и тарифних ставова за тарифне купце. 
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При изради овог захтјева слиједили смо Правилник за тарифну методологију и 
тарифне поступке, те Прилоге 1 и 2 као саставне дијелове овог Правилника. 
Основе за израду овог захтјева биле су Нацрт Електроенергетског биланса 
Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево те 
прелиминарни План пословања за 2006.годину. Оба ова документа нису 
званично усвојена и одобрена од стране надлежних органа, те Јавно предузеће 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево задржава право да након 
усвајања ових аката изврши одговарајуће промјене у захтјеву за одобрење 
тарифа. Још једном  наглашавамо да у Електропривреди БиХ није окончано 
рачуноводствено и функционално раздвајање по дјелатностима према Закону о 
електричној енергији и Директиви ЕУ 96/92 те је из тог разлога морала бити 
процијењена већина улазних података значајних за овај захтјев. Процјене су 
кориштене при раздвајању прихода, трошкова, средстава (укључујући и трајна 
обртна средства) и обавеза по дјелатностима (регулисане, нерегулисане, 
заједнички послови,) као и при раздвајању ових величина на производне 
јединице гдје је то било потребно. У оним сегментима гдје се као кључ могао 
користити број запослених по дјалетностима то је и урађено, али обзиром на 
реорганизацију проведену почетком 2005. године и  флуктуације запослених и 
ови сегменти се требају третирати као процијењени. Такође, у овом захтјеву 
нису узети у обзир ефекти процјене вриједности сталних средстава која је 
извршена, али није верификована од стране надлежних органа, а резултати 
процјене ће имати значајан ефекат на финансијске извјештаје (биланс стања, 
биланс успјеха и др.). Задржавамо право да након верификовања резултата 
процјене допунимо и коригујемо захтјев према ефектима процјене.  

 
 Будући да се не располаже подацима о тарифама за Електропренос, НОС и 
помоћне услуге, које су у надлежности ДЕРК-а, не може се дати потпуна 
упоредба са важећим тарифама, као и са предложеним тарифама из ФИЦХТЕР-
ове студије.  
Ипак могу се навести сљедеће констатације: 

 Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево (без 
Електропреноса) би примјеном предложених тарифа остварила додатни 
приход (у односу на исти по важећим тарифама) у износу од 77.738.10 КМ. 
Износ је рачунат према нацрту ЕЕ биланса. 

 Уз примјену предложених тарифа Јавно предузеће Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево би покрила трошкове пословања и створила 
услове за позитивно пословање. 

 Примјеном предложених тарифа дошло би до повећања укупне просјечне 
цијене електричне енергије за цца. 15%, с тим што би дошло до повећања 
цијене за домаћинства за цца. 50%, те до смањења цијене за купце остала 
потрошња на 0,4 kV за цца. 20%.“ 
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          ФЕРК је дана 26.10.2005. године, подносиоцу захтјева упутио Захтјев за 
додатним информацијама бр. 07-01-720/05, којим је од подносиоца захтјева 
затражио доставу информација и докумената о могућности аутоматске 
секундарне регулације и терцијарне регулације производних јединица, списак 
агрегата који одржавају напон у границама описаног обима, као и процјену ових 
трошкова на годишњој основи, те списак производних јединица које пружају 
услугу покретање електрана без вањског напајања као и годишње трошкове за 
одржавање одговарајуће опреме у квалитетном погонском стању. Поред 
наведеног од подносиоца захтјева је затражено да достави и бруто биланс 
е за 2002, 2003, 2004, 2005. годину у аналитичкој форми као и критерије за 
планирање рада хидро електрана и термо електрана, нормативна испитивања за 
сваки поједини блок термо електрана, уговоре са рудницима везане за набавку 
угља за 2004, 2005. и 2006. годину, уговоре са кооперантима везане за 
испитивање узорака угља, уговоре са транспортним подузећима везане за превоз 
угља, уговоре са добављачим везаним за набавку и испоруку текућих горива, 
уговори са транспортним предузећима везане за превоз текућих горива, уговори 
са добављачима везане за набавку и испоруку кемикалија, а све за 2004, 2005. и 
2006. годину; реализације по наведеним уговорима до 01.10.2005. године, 
извјештај о примљеним количинама и топлини угља по мјесецима, све уговоре о 
куповини и продаји електричне енергије који су били на снази у 2004. години, 
2005, као и склопљене уговоре за 2006. годину, а све до 04.11.2005. године, те 
их поучио да уколико неки од послатих података представља пословну тајну да 
исти то назначе, како би ФЕРК приликом поступања с истима примјенио 
правила која се односе на поступање с подацима који имају карактер пословне 
тајне. 

   
Као одговор на ФЕРК-ов Захтјев за додатним информацијама, 

подносилац захтјева је 04.11.2005. године доставио ФЕРК-у Допис запримљен 
под бројем 07-01-720-01/05, уз који је доставио дио тражених информација који 
се односе на: 

- Могућности аутоматске секундарне регулације и терцијарне регулације у 
ЕЕС Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-
Сарајево  

- Списак агрегата који одржавају напон у границама прописаног обима, 
као и процјену трошкова за ову регулацију на годишној основи 

- Списак производних јединица које пружају услуге покретања електрана 
без вањског напајања, као и годишње трошкове за одржавање 
одговарајуће опреме у квалитетном погонском стању 

- Бруто биланс Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине 
д.д.-Сарајево за периоде 01.12.2002.-31.12.2002, 01.01.2003.-31.12.2003, 
01.01.2004.-31.12.2004. и 01.01.2005.-30.09.2005. године  

- Бруто Билансе сваке дирекције за иста раздобља 
- Критерије за планирање рада хидроелектрана 
- Критерије за планирање рада термоелектрана 
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- Нормативна испитивања за блокове 5, 6 и 7 у ТЕ Какањ и Нормативна 

испитивања за блокове 3, 4, 5 и 6 ТЕ Тузла 
- Уговоре са рудницима везаним за набавку угља за 2004. и 2005. годину 
- Уговоре са кооперантима везане за испитивања узорака угља за 2004, 

2005. и 2006. годину 
- Уговори са транспортним предузећем везани за превоз угља за 2004, 

2005. и 2006. годину 
- Извјештаје везане за примљене количине и  топлине угља по мјесецима 
- Уговор о купопродаји електричне енергије у 2005. години закључен 

између Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-
Сарајево и Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег 
Босне“ дионичко друштво Мостар и уговор о купопродаји електричне 
енергије закључен између  Јавног предузећа Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево и Хрватска електропривреда д.д. Загреб, 
а за преостали дио подносилац захтјева је дао појашњења, те је навео, не 

прецизирајући документе, да већина документа садржи обиљежје пословне 
тајне тако да моли ФЕРК да с достављеним информацијама располаже у складу 
са прописима који регулишу пословну тајну. Дана 28.11.2005. године 
подносилац захтјева је доставио у ФЕРК Допис број 07-01-720-02/05 , као 
допуну одговора на ФЕРК-ов Захтјев за додатним информацијама од 26.10.2005. 
године, уз који је доставио: 

-  Уговоре везане за набавку и испоруку течних горива за 2004. и 2005. 
годину 

- Уговоре са добављачима везане за набавку и испоруку хемикалија за 
2004. и 2005. годину 

- Реализацију по наведеним уговорима до 01.10.2005. године, 
док је подносилац захтјева у овом допису навео да уговоре са транспортним 
предузећем везане за превоз текућих горива за 2004, 2005. и 2006. годину не 
посједује јер је у уговорима за набавку и испоруку течних горива утврђена 
клаузула ДДП што значи да је цијена транспорта уврштена у цијену течних 
горива, те је напоменуо да већина докумената садржи обиљежје пословне тајне. 
Због наведеног овај допис и његови прилози су у ФЕРК-у запримљени под 
ознаком повјерљиво и нису прилог овог извјештаја. 
 
  Приликом прегледа комплетности поднесеног Захтјева, у складу са 
чланом 39. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева и жалби 
ФЕРК-а, а у вези са чланом 52. став (2) Правилника за тарифну методологију и 
тарифне поступке ФЕРК-а, ФЕРК је утврдио да поднесени Захтјев није 
припремљен у складу са чланом 52. став (5) истог Правилника, који одређује да 
је захтјев комплетан када су уз захтјев поднесени сви тражени документи, 
уплаћена једнократна накнада за обраду захтјева и када је подносилац захтјева 
дао изјаву под пуном казненом и материјалном одговорношћу да су сви подаци 
који су у поступку рјешавања захтјева презентовани пред ФЕРК-ом, истинити и 
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тачни, као и да Захтјев не садржи све документе и податке предвиђене чланом 
53. истог Правилника, односно наведене у Прилогу 2. тог Правилника.  
 
           Због наведеног, ФЕРК је, поступајући у складу са чланом 40. Правилника 
о јавним расправама и рјешавању захтјева и жалби ФЕРК-а, односно са чланом 
52. став (4) Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке ФЕРК-а, 
доставио подносиоцу захтјева Обавјештење о недостацима поднесених захтјева 
за одобрење тарифа у дјелатностима производње, дистрибуције и снабдијевања 
електричном енергијом бр. 07-02-647-02/18/05 од 28.10.2005. године, којим је 
подносиоцу захтјева одредио рок од осам дана од дана пријема Обавјештења да 
у Обавјештењу наведену документацију достави у ФЕРК у писаном и 
електронском облику, те га је упозорио да за недостајуће податке ФЕРК има 
право слободне процјене на основу својих расположивих података и метода, а 
све у складу са чланом 9. став (6) Правилника за тарифну методологију и 
тарифне поступке ФЕРК-а.  
  
 ФЕРК је у наведеном Обавјештењу направио резиме прегледане 
документације како слиједи (дио Обавјештења који се односи на производњу): 
 
1. Изјава о тачности података за дјелатности производње, дистрибуције и 

снабдијевања електричном енергијом достављене у складу са 
Правилником. 

2. Документ о предложеној тарифи је достављен само са просјечним 
годишњим цијенама за сваку категорију купаца. Тражи се достава коначне 
табеле са тарифним сатавовима по тарифним елементима и 
категоријама купаца. 

3. Документ о поступку одређивања нове тарифе је достављен и садржи 
предложену тарифу само по напонским нивоима, без група потрошње, 
сезонских и дневних тарифа што је потребно доставити. 

4. Документ приједлог промјене дизајна захтјеване тарифе није достављен и 
треба га доставити. 

5. Документ ПХ-1 није достављен. Тражи се достава ФЕРК-у бруто биланса 
за раздобље И-XИИ 2002 ,И-XИИ 2003 ,И-XИИ 2004. и И-ИX 2005. године 
(аналитику) за јавно предузеће. У случају да постоји неки сличан образац 
пробној биланси који електропривредно друшво попуњава захтјева се 
достава ФЕРК-у и то за цијели обухватни период. 

6. Документ ПХ-2 је достављен збирно за све хидроелектране. Подаци су 
достављени за 2003. и 2004. годину. Тражи се достава за цјелокупни 
обухватни период раздвојено по хидроелектранама. 

7. Документ ПХ-3 је достављен по појединим хидроелектранама. Тражи се 
достава документације за цјелокупни обухватни период. 

8. Документ ПХ-4 је достављен на нивоу електропривредног друштва. 
Достављени документ садржи разврставање на пословне, инвестиционе и 
финансијске активности с тим да су попуњени подаци само за готовински 
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ток из пословне активности. Тражи се достављање помоћних табела те 
уредно попуњене документације са означеним подацима за пословне, 
инвестиционе и финансијске активности предузећа и то за сваку 
дјелатност посебно. Документација се треба доставити за цјелокупни 
обухватни период. 

9. Документ ПХ-5 је достављен по хидроелектранама и то предрачун за 2006. 
годину. Тражи се поновна достава документа са детаљније и прецизније 
означеним појединим ставкама документа. Тражи се достављање 
документације за цјелокупни обухватни период, с тим да базна година 
буде посебно  урађена и јасно означена подешавања за 2006. годину, за коју 
се одређује тарифа, на основу података из базне године. Такођер се 
захтјева достављање спецификације по врстама за пословне приходе, 
расходе и структуру капитала те образложење у помоћним табелама. 
Посебно се захтјева достављане аналитике трошкова према динамици 
продаје. 

10. Документ ПХ-6 је достављен као заједнички документ за све три 
дјелатности (производњу, дистрибуцију и снабдијевање). 

11. Документ ПХ-7 је достављен као заједнички документ за све три 
дјелатности (производња, дистрибуција и снабдијевање). Тражи се 
достављање документације за цјелокупни обухватни период. 

12. Документ ПХ-8 је достављен као заједнички документ за све три 
дјелатности те консолидовани финансијски извјештаји за године које су 
завршиле 31. децембра 2004. и 2003. године заједно с извјештајем 
независног ревизора. Тражи се достављање захтјеване документације за 
цјелокупни обухватни период. 

13. Документ ПХ-9 је достављен појединачно по свакој хидроелектрани. 
Тражи се достава документа за цјелокупни обухватни период. 

14. Документ ПХ-10 је достављен појединачно по свакој хидроелектрани. 
Тражи се достава податка за обухватни временски период и картица кто 
341-аналитички. 

15. Документ ПХ-11 је достављен збирно за све хидроелектране. Тражи се 
база на основу чега су израчунати подаци и попунити податке о 
лиценцираним средствима за 2002 и 2003 годину. У оквиру табеле 
лиценцираних средстава доставити податке шта је укључено у ставке 
донација тј.направити спецификацију донираних средстава. 

16. Документ ПХ-12 је достављен непопуњен уз појашњење да у 2004. није 
било ревалоризације сталних средстава. Питање да ли је вршена 
ревалоризација у цјелокупном обухватном периоду те, у случају да јест, 
доставити захтјевану документацију. 

17. Документ ПХ-13-1 је достављен збирно за све хидроелектране за 2004. 
годину. Тражи се поновна достава документа са детаљније и прецизније 
означеним појединим ставкама документа. Документација треба бити 
доствљана за цјелокупни обухватни период. 
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18. Документ ПХ-13-2 је достављен збирно за све хидроелектране са 

вриједностима само за 2005. годину. Тражи се поновна достава документа 
са детаљније и прецизније означеним  појединим ставкама документа. 
Документација треба бити доствљана за цјелокупни обухватни период. 

19. Документ ПХ-14 је достављен збирно за све хидроелектране за 2004. 
годину.         

      Тражи се, из бруто билансе, подаци о залихама, потраживањима и 
обавезама као и готовини. Подаци требају бити послани за цјелокупни 
обухватни период и то по хидроелектранама. 

20. Документ ПХ-15-1 је достављен. Тражи се достава картице конта 508-
Дугорочни кредити. Доставити документацију за цјелокупни обухватни 
период. 

21. Документ ПХ-15-2 је достављен непопуњен уз образложење да у 2004. 
години није било обавеза по краткорочним кредитима. Тражи се 
достављање документације за цјелокупни обухватни период,  обзиром да 
није достављено објашњење да ли је било ових обавеза уназад три године 
ни да ли ће их бити у 2006. години, те  образложења уз достављену 
документацију. 

22. Документ ПХ-16 је достављен збирно за све хидроелектране за 2004. 
годину.     

      Тражи се  достављање документације за цјелокупни обухватни период. 
23. Документ ПХ-17 је достављен. Тражи се достављање документације за 

цјелокупни обухватни период. 
24. Документ ПХ-18 је достављен. Тражи се достављање документације за 
цјелокупни обухватни период. 
25. Документ ПХ-19 је достављен. Тражи се достављање документације за 
цјелокупни обухватни период. 
26. Документ ПХ-20 је достављен попуњен у писаном облику. Тражи се 
достављање попуњене  документације у електронском облику. 
27. Документ ПХ-21 је достављен. Тражи се достављање документације за 
цјелокупни обухватни период у писаном и електронском облику. 
28. Документ ПХ-22 је достављен.. 
29. Документ ПХ-23 је достављен. Тражи се достављање документације за 
цјелокупан обухватни период у писаном и електронском облику. 
30. Документ ПХ-24 је достављен попуњен у писаном облику. Тражи се 
достављање попуњене документације у електронском облику. 
31. Документ ПХ-25 је достављен. Тражи се достављање документације за 
цјелокупни обухватни период у писаном и електронском облику. 
32. Документ ПХ-26 је достављен.  
33. Документ ПХ-27 је достављен попуњен у писаном облику. Тражи се 
поновну достава података за ХЕ Јабланицу и достављање попуњене 
документације  у писаном и  електронском облику. 
34. Документ ПХ-28 је достављен попуњен у писаном облику. Тражи се 
достављање попуњене документације у  електронском облику. 
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35. Документ ПХ-29 је достављен. Тражи се поновну достава података за ХЕ 
Јабланицу и достављање попуњене документације за цјелокупан обухватни 
период у писаном и електронском облику. 
36. Документ ПХ-30 је достављен. Тражи се поновна достава података за ХЕ 
Јабланицу и достављање попуњене документације  у писаном и електронском 
облику за цјелокупан обухватни период 
37. Документ ПХ-31 је достављен. 
38. Документ ПТ-1 није достављен. Тражи се достава ФЕРК-у бруто биланса 
за период И-XИИ 2002 ,И-XИИ 2003 ,И-XИИ 2004. и И-ИX 2005. године 
(аналитику) за јавно предузеће. У случају да постоји неки сличан образац 
пробном билансу који електропривредно друшво попуњава захтјева се достава 
ФЕРК-у и то за цијели обухватни период. 
39. Документ ПТ-2 је достављен збирно за  термоелектране Тузла и Какањ (не 
по блоковима) и то за 2004. и  2003. годину. Тражи се достава документације 
за цјелокупни обухватни период. Тражи се нека подлога на основу које је 
попуњена биланса стања и објашњење да ли постоји могућност распореда 
средстава и  обавеза  по блоковима тј, да ли се могу одредити средства која 
припадају поједином блоку. Да ли постоје одговарајући кључеви на основу 
којих је извршена расподјела трошкова заједничких послова по блоковима   
поједине термоелектране и који су то кључеви(писмени путем). 
40. Документ ПТ-3 је достављен по појединим блоковима (ТЕ Тузла и ТЕ 
Какањ) и то  предрачун за 2006 годину. Тражи се достава документа за 
цјелокупни обухватни период. 
41. Документ ПТ-4 је достављен на нивоу електропривредног друштва. 
Достављени документ садржи разврставање на пословне, инвестиционе и 
финансијске активности с тим да су попуњени подаци само за готовински ток 
из пословне активности. Тражи се достављање помоћних табела те уредно 
попуњене документације са означеним подацима за пословне, инвестицоне и 
финансијске активности предузећа и то за сваку дјелатност посебно. 
Документација се треба доставити за цјелокупни обухватни период. 
42. Документ ПТ-5 је достављен подаци по блоковима (и то за ТЕ Тузла и ТЕ 
Какањ). Тражи се поновна  достава документа са детаљније и прецизније 
означеним појединим  ставкама документа.Тражи се достављање  
документације за цјелокупни обухватни период, с тим да базна година буде 
посебно урађена и јасно  означена подешавања за 2006. годину, за коју се 
одређује тарифа, на основу података из базне године. Такођер се захтјева 
достављање спецификације по врстама за пословне приходе, расходе и 
структуру капитала те образложење у помоћним табелама. Посебно се 
захтјева доствљање аналитике трошкова према  динамици продаје. 
43. Доцумент ПТ-6  је достављен као заједнички документ за све три 
дјелатности  
      (производњу, дистрибуцију и снабдијевање). 
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44. Документ ПТ-7 је достављен као заједнички документ за све три 
дјелатности (производња, дистрибуција и снабдијевање). Тражи се 
достављање документације за цјелокупни обухватни период. 
45. Документ ПТ-8 је достављени као заједнички документи за све три 
дјелатности те консолидовани финансијски извјештаји за године које су 
завршиле 31. децембра 2004. и 2003.године заједно с извјештајем независног 
ревизора. Тражи се достављање захтјеване документације за цјелокупни 
обухватни период. 
46. Документ ПТ-9 је достављен збирно за све блокове и за ТЕ Тузла и ТЕ 
Какањ. Тражи се достављање захтјеване документације за цјелокупни 
обухватни период по појединим блоковима. Такођер се тражи  документ на 
основу кога су израчунати подаци. 
47. Документ ПТ-10 је достављен непопуњен уз појашњење да у 2004. није 
било ревалоризације сталних средстава. Питање да ли је вршена 
ревалоризација у цјелокупном обухватном периоду те, у случају да јест, 
доставити захтјевану документацију. 
48. Документ ПТ-11-1 достављен збирно за обје термоелектране (нема по  
блоковима).      Тражи се достављање захтјеване документације за цјелокупни 
обухватни период по блоковима. 
49. Документ ПТ-11-2 достављен збирно за обје термоелектране (нема по  
блоковима). Тражи се поновна достава документа са детаљније и прецизније 
означеним  појединим ставкама документа. Документација треба бити 
доствљена за цјелокупни обухватни период. 
50. Документ ПТ-12 је достављен збирно за термоелектране за 2004. годину.  
Тражи се, из бруто билансе, подаци о залихама, потраживањима и обавезама 
као и готовини. Подаци требају бити послани за цјелокупни обухватни период 
и то по хидројединицама. 
51. Документ ПТ-13-1 је достављен. Тражи се достава картице конта 508-
Дугорочни кредити. Доставити документацију за цјелокупни обухватни 
период по блоковима. 
52. Документ ПТ-13-2 је достављен непопуњен уз образложење да у 2004. 
години није било обавеза по краткорочним кредитима. Тражи се достављање 
документације за цјелокупни обухватни период, с обзиром да није достављено 
објашњење да ли је било ових обавеза унатраг три године ни да ли ће их бити 
у 2006. години, те образложења уз достављену документацију. 
53. Документ ПТ-14 је достављен збирно за термоелектране за 2004. годину. 
Захтјева се достављање документације за цјелокупни обухватни период по 
блоковима. 
54. Документ ПТ-15 је достављен. Тражи се поновна достава документа са 
наведенми бројем запослених по стручној спреми за сваки блок ТЕ-на и то 
посебно за производњу ел. енергије, топлотне енергије и технолошке паре за 
цјелокупни обухватни период Доставити критерије расподјеле запосленика. 
55. Документ ПТ-16 је достављен. Тражи се достављање документације за 
цјелокупни обухватни период. 
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56. Документ ПТ-17 је достављен. Тражи се достављање документације за 
цјелокупни обухватни период. 
57. Документ ПТ-18 је достављен попуњен у писаном облику. Тражи се 
достављање попуњене документације  у електронском облику. 
58. Документ ПТ-19 је достављен. Тражи се достављање попуњене 
документације за цјелокупни обухватни период у писаном и електронском 
облику. 
59. Документ ПТ-20 је достављен попуњен у писаном облику. Тражи се 
достављање попуњене документације у електронском облику. 
60. Документ ПТ-21 је достављен. Тражи се достављање попуњене 
документације за цјелокупни обухватни период у писаном и електронском 
облику. 
61. Документ ПТ-22 је достављен попуњен у писаном облику. Тражи се 
пононвну достава попуњених докумената у писаном и електронском облику са 
планом набавки, потреба и залиха угља само за производњу ел. енергије..  
62. Документ ПТ-23 је достављен попуњен у писаном облику. Тражи се 
пононвну достава попуњених докумената у писаном и електронском облику са 
планом набавки, потреба и залиха течних горива само за производњу ел. 
енергије.  
63. Документ ПТ-24 је достављен. Тражи се поновну достава попуњене 
документације са оствареном набавком, потребама и залихама угља и течних 
горива само за производњу ел. енергије за цјелокупни обухватни  период у 
писаном и електронском облику. 
64. Документ ПТ-25 је достављен попуњен у писаном облику. Тражи се 
достављање попуњене документације у електронском облику.  
65. Документ ПТ-26 је достављен попуњен у писаном облику. Тражи се 
достављање попуњене документације у електронском облику. 
66. Документ ПТ-27 је достављен. Тражи се поновну достава  података за 
блокове Г3 и Г6 ТЕ Тузла и достављање  попуњене документације у писаном и 
електронском облику за цјелокупан обухватни период. 
67. Документ ПТ-28 је достављен. Тражи се достављање попуњене 
документације за цјелокупни обухватни  период у писаном и електронском 
облику. 
68. Документ ПТ-29 је достављен. 
 

Поводом наведеног Обавјештења о недостацима, подносилац захтјева је 
ФЕРК-у доставио Допис запримљен у ФЕРК дана 02.11.2005. године под бројем 
07-02-647-03/18/05, у којем наводи да полазећи од обима захтјева ФЕРК-а у 
погледу недостајуће документације, који траже не само комплетирање 
документације, него и много детаљнија образложења, калкулације и процјене, 
наводећи да унутар постојећих електропривредних друштава није извршено 
рачуноводствено и функционално раздвајање, тако да у својим евиденцијама не 
располаже значајним бројем података на начин на који ФЕРК то тражи, као и да 
је за утврђивање методологије процјене тражених података, њихову 
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верификацију и примјену за израчун потребно доста времена, те да је дати рок 
од осам дана за комплетирање документације врло кратак, и моли да му се 
одобри продужење тог рока за додатних 15 дана.  

 
У остављеном року од осам дана од дана пријема Обавјештења о 

недостацима, подносилац захтјева је ФЕРК-у доставио Допис запримљен у 
ФЕРК под бројем 07-02-647-04/18/05 дана 09.11.2005. године, уз који је 
доставио дио тражене документације и података, а за недостајући дио дао 
посебна објашњења. У истом Допису, подносилац захтјева наводи да у Јавном 
предузећу Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево функционално и 
књиговодствено раздвајање међу дјелатностима није извршено, па је Захтјев 
рађен на основу расположивих података што је у складу са чл. 68. Правилника 
за тарифну методологију и тарифне поступке ФЕРК-а, те да су уз Захтјев сви 
документи који се односе на претходно раздобље достављени у изворном 
облику, односно у облику у каквом су верификовани од надлежних органа 
подносиоца захтјева (Надзорни одбор, Скупштина дионичара, Влада ФБиХ), као 
и да су подаци за 2006. годину, који у суштини представљају дио 
прелиминарног Плана пословања Јавног предузећа Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево  за 2006. годину,  аналитички раздвојени по 
захтјеваној методологији из Правилника за тарифну методологију и тарифне 
поступке ФЕРК-а, уз кориштење одговарајућих процјена чији су кључеви у 
ФЕРК раније достављени.  

 
У  Допису је наведено (дио дописа који се односи на производњу):  
1. Изјава тачности података достављена у складу са Правилником. 
2. Навод да уз документ о важећој тарифи нису достављени подаци о тарифним 

ставовима, није тачан. Сви тражени подаци достављени уз допис од 
30.09.2005. године, одвојено за све три дјелатности. 

3. Тачан је навод да уз захтјев нису достављени износи тарифних ставова 
(сезонско и дневно тарифирање), већ су достављене само просјечне годишње 
цијене по групама и категоријама потрошње одвојено по производним 
једницама и дјелатностима.  
Тарифне ставове ћемо бити у могућности доставити након што исте 
верификује Надзорни одбор који је по предметном питању затражио 
мишљење власника капитала (Влада Федерације БиХ – ФМЕРИ). Надамо се 
да ћемо исто доставити у најкраћем временском периоду. 

4. Приједлог промјене дизајна тарифе ће бити образложен уз доставу захтјева 
за тарифне ставове као што је дато у тачки 3. 

5. Тачна је констатација да документ ПХ-1 није достављен. У Јавном предузећу 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево такви документи 
(Пробни биланс) нису рађени. 
Иако то Правилником није предвиђено, а такође ни у основном захтјеву није 
тражено, већ само кроз ваш захтјев од 31.10.2005. године, у прилогу вам 
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достављамо бруто билансе предузећа за периоде И-XИИ 2002. године, И-
XИИ 2003. године, И-XИИ 2004. године и И-ИX 2005. године.  

6. У прилогу вам се достављају табеле ПХ-2 – Биланс стања за дио предузећа 
ХЕ на Неретви на дан 31.12.2001. године, 2002, 2003. године, те на дан 
30.06.2005. године. Биланс стања одвојено по хидроелектранама нисмо у 
могућности дати јер тим подацима не располажемо, будући да није 
извршено књиговодствено раздвајање унутар Јавног предузећа 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево . 

7. Табеле Биланс успјеха за године из обухватног периода по дијеловима 
Предузећа налазе се у Извјештајима о пословању Јавног предузећа 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево  па и за дио Предузећа 
ХЕ на Неретви. Биланс успјеха по појединим хидроелектранама није рађен, 
те га не можемо доставити. 

8. Морамо констатовати да сматрамо да табела готовинског тока која је 
прописана у Прилогу 2. Правилника о тарифној методологији и тарифним 
поступцима није одговарајућа табела за исказивање извјештаја о 
готовинском току што је видљиво када се пажљивије погледа њен садржај. 
Ту се заправо ради о табели која је раније (а слична се користи и сада) у 
Јавном предузећу Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево 
кориштена за планирање готовинског тока, док се за извјештавање о 
готовинском току користи индиректна метода у којој су раздвојени 
готовински токови из пословне, инвестиционе и финанцијске активности 
баш као што и помињете у вашем Обавјештењу о недостацима поднесених 
захтјева за одобрење тарифа. Индиректна метода је предвиђена домаћим и 
Међународним Рачуноводственим стандардима, те вам у склопу доставе 
допуњеног захтјева достављамо извјештаје о готовинским токовима из 
извјештаја независног ревизора за цјелокупни обухватни период изузев 2005. 
године која још није завршена, те обављена ревизија пословања. Исти 
извјештај као и напомене уз њих су садржани у ревизорских извјештајима за 
предметне године које смо већ доставили или ћемо их доставити у оквиру 
допуне нашег захтјева. 

• Када је у питању извјештај о готовинским токовима по дијеловима и 
регулисаним дјелатностима, сматрамо да је тешко изводљиво направити овај 
извјештај и то из сљедећа два разлога:дјелатности Јавног предузећа 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево  нису биле 
рачуноводствено раздвојене у обухватном периоду 

• уређење финансијског пословања Јавног предузећа Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево  
 
У погледу уређења финансијског пословања наше компаније желимо да 
објаснимо да се већина плаћања (а самим тим и одлива) врши из Дирекције 
Друштва која има истовремено врло мало учешће у трошковима. Већина 
прилива остварује се у дистрибутивним дијеловима (наплата од 
дистрибутивних купаца), док производни дијелови практично не остварују 
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никакав прилив по основу продаје електричне енергије, а с друге стране 
остварују највећи дио трошкова и рапоређује им се (по годишњем и 
полугодишњем обрачуну) највише прихода. Због ових разлога у Јавном 
предузећу Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево се и не 
састављају извјештаји о готовинским токовима по дијеловима, а то би било 
изузетно тешко (а за протекли период и неизводиво) саставити по 
дјелатностима и производним јединицама. Осим тога, због горе наведених 
чињеница о приливима и одливима ови извјештаји би (и у случају да се на 
неки начин сачине) дали њиховим корисницима (у конкретном случају 
ФЕРК-у) погрешну слику о готовинским токовима по регулисаним 
дјелатностима и дијеловима Друштва, те би створили конфузију у процесу 
рјешавања нашег захтјева. 

9. У вези тачке 9. вашег обавјештења о недостацима захтјева за одобрење 
тарифа желимо да вас информишемо о сљедећем: 

 
• Три хидроелектране у оквиру Јавног предузећа Електропривреда Босне и 

Херцеговине д.д.-Сарајево  послују као 1 дио Друштва- ХЕ на Неретви и у 
оквиру истог не воде се званичне књиговодствене евиденције сваке од 
хидроелектрана посебно, те нисмо у могућности да одвојимо њихове 
приходе и трошкове за протекли период.  

• Приликом израде захтјева као варијабилне трошкове у хидроелектранама 
третирали смо трошкове водопривредних накнада (водних доприноса) који 
се обрачунавају према произведеним кWh и трошкове одржавања у које смо 
сврстали материјал за одржавање и услуге одржавања. Трошкови одржавања 
највећим дијелом настају услијед рада постројења и из тог разлога смо их 
третирали као варијабилне. 

10. Достављен вам је контни план Јавног предузећа Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево  као заједнички документ за све три дјелатности, 
а што је у складу са чланом 57. став 2. Правилника. 

11. У прилогу се достављају Планови пословања Јавног предузећа 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево  као заједнички 
документи за све три дјелатности за године 2001, 2002, 2003. и 2004. година. 
(План пословања за 2005. годину достављен вам је раније). 

12. Иста напомена као за тачку 11. 
13. У прилогу вам се доставља табела ПХ-9 са планом обавеза за водопривредне 

накнаде дијела предузећа ХЕ на Неретви за 2002, 2003, 2004, као и за период 
И-ИX 2005. године. Податке одвојено за сваку хидорелектрану не можемо 
доставити будући да са тим подацима не располажемо. 

14. У прилогу вам се доставља табела ПХ-10 – Извјештај о остварењу обавеза за 
водопривредне накнаде за дио Предузећа ХЕ на Неретви за 2002, 2003, 2004, 
као и период И-ИX 2005. године, а такође и захтјевана картица кто 341 у ДП 
ХЕ на Неретви Јабланица. 

15. Дати су подаци о лиценцираним средствима за базну 2004. годину збирно за 
све хидорелектране, будући да у базној години као и ранијим годинама не 
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располажемо са подацима одвојено по хидроелектранама. Податке о износу 
сталних средстава за ХЕ на Неретви за године 2002. и 2003, као и друге 
дијелове предузећа можете наћи у Извјештајима о пословању за предметне 
године који вам се достављају као заједнички документи за све три 
дјелатности. 

16. Током цијелог периода за који тражите податке у Јавном предузећу 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево није вршена 
ревалоризација вриједности сталних средстава о чему у прилогу достављамо 
писану изјаву.  

17. Саставни дио Плана пословања за године 2001, 2002. и 2003, који су вам у 
прилогу достављени су и Планови инвестиционих улагања. Прецизније 
означавање појединих ставки за претходни период, обзиром да се ради о 
документима које су усвојили и верификовали надлежни органи, није могуће 
дати. 

18. Извјештај о реализацији инвестиција за године 2002, 2003. и 2004. су 
саставни дио Извјештаја о пословању за поменуте године који вам се у 
прилогу достављају. Давање детаљинијих и прецизнијих поједних ставки 
није могуће, обзиром да се ради о документима који су верификовани од 
надлежних органа. 

19. Тражене податке (о залихама, потраживањима, обавезема као и готовини) 
можете добити из приложених Бруто биланса датих за цјелокупни обухватни 
период по дијеловима Предузећа Јавно предузеће Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево д.д. . Податке одвојено по хидроелектранама не 
можемо дати јер истим не располажемо. 

20. У прилогу достављамо тражену картицу конта 508 –дугорочни кредити. 
21. У прилогу дописа достављају вам се картице конта 508 – дугорочни кредити 

и картице групе конта 53 за 2001, 20002, 2003. и 2004. годину за све дијелове 
Предузећа и Дирекцију Јавног предузећа као заједнички документ за све три 
дјелатности. 

22. У прилогу вам достављамо табеле Извјештај о порезима за период од 2001. 
године закључно са периодом И-ИX 2005. године изузев за 2004. годину што 
вам  је достављено (у истој форми) у првобитном захтјеву. Табеле смо сами 
креирали и дате су по дијеловима Предузећа, за Дирекцију и Друштво 
укупно (без Електропреноса). Из истих ћете моћи видјети износе обавеза за 
порезе и доприносе које је Јавно предузеће Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево обрачунала и платила током цјелокупног 
обухватног периода. Пошто наше електропривредно Друштво током 
предметног периода није било рачуноводствено раздвојено по дјелатностима 
нити по производним јединицама, те нисмо у могућности да вам тражени 
извјештај о порезима доставимо раздвојен на тај начин нити имамо начина 
да приближно процјенимо подјелу пореза и доприноса на дјелатности и 
производне јединице. Из приложених табела можете видјети да Јавно 
предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево редовно и у 
потпуности испуњава своје обавезе на основу пореза и доприноса. Надамо се 
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да ће износ потребног прихода који нам одобрите током овог тарифног 
поступка бити довољан да наше законске обавезе и даље можемо редовно и 
у потпуности испуњавати. 

23. У прилогу вам се доставља структура запослених на дан 31.12.2002, 2003, 
2004, као и на дан 30.09.2005. године, за дио Предузећа ХЕ на Неретви. 

24. У прилогу вам се достављају тражени документи за цијели обухватни 
период као заједнички документи за све дјелатности. 

25. Иста напомена као и за претходну тачку. 
26. На приложеном ЦД-у доставља вам се табела ПХ-20 у електронској форми. 
27. Документ ПХ-21 је достављен. Податке о оствареној производњи за 

претходни период можете видјети из Извјештаја о остварењу 
електроенергетског биланса за све године из цијелог обухватног периода. 

28. Документ ПХ-22 је достављен. 
29. Документ ПХ-23 је достављен за базну годину. За остале претходне године 

тражене податке можете видјети из Извјештаја о остварењу 
електроенергетског биланса за све године из цијелог обухватног периода. 

30. На приложеном ЦД-у је и табела ПХ-24 у електронској форми. 
31. На приложеном ЦД-у је и табела ПХ-25 у електронској форми. Податке о 

властитој потрошњи у хидроелектранма за све године из обухватног периода 
можете наћи у Извјештајима о остварењу електроенергетског биланса. 

32. Документ ПХ-26 је достављен. 
33. Поновно вам се доставља коригована табела ПХ-27 – План застоја агергата 

за 2006. годину у писаној и електронској форми. 
34. Достављају вам се табеле ПХ-28 у електронској форми. 
35. Потребне податке о застојима агрегата у претходном периоду током 

обухватног периода можете наћи у Извјештајима о остварењу 
електроенергетског биланса за све године из цијелог обухватног периода. 

36. Иста напомена као у претходној тачки. 
37. Документ ПХ-31 је достављен. 
38. Исти коментар као у тачки 5. 
39. У прилогу дописа достављају вам се табеле ПТ-2 – Биланс стања за дијелове 

Предузећа ТЕ Какањ и ТЕ Тузла на дан 31.12.2001, 2002, 2003, 2004. године, 
као и 30.06.2005. године. 

40. Исти коментар као у тачки 7. 
41. Исти коментар као у тачки 8. 
42. Исти коментар као за тачку 9. 
43. Иста напомена као у тачки 10. 
44. Иста напомена као у тачки 11. 
45. Исти коментар као за претходну ставку. 
46. Податке о лиценцираним сталним средствима за ТЕ  Какањ и Тузла за базну 

2004. годину добили сте уз претходно писмо. Податке о вриједностима 
сталних средстава одвојено за термоелектране за све године из обухватног 
периода можете пронаћи у Извјештајима о пословању који су приложени као 
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заједнички документи за све три дјелатности, те кроз приложене Бруто 
билансе. 

47. Иста напомена као у тачки 16. 
48. У прилогу вам се достављају Извјештаји о пословању предузећа Јавно 

предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево  за све 
године из обухватног периода чији је саставни дио и Остварење плана 
инвестиција за тај извјештајни период. 

49. У прилогу вам се достављају Планови пословања Јавног предузећа 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево као заједнички 
документи за све дјелатности чији су саставни дијелови и Планови 
инвестиционих улагања. 

50. Исти коментар као у тачки 19. 
51. Исти коментар као у тачки 21. 
52. Исти коментар као у тачки 21. 
53. Исти коментар као у тачки 22. 
54. У прилогу вам се доставља структура запослених на дан 31.12.2002, 2003, 

2004, као и на дан 30.09.2005. године, за дијелове Предузећа ТЕ Какањ и ТЕ 
Тузла. Бројеве запослених одвојено по блоковима не можемо доставити. 

55. Исти комнетар као у тачки 24. 
56. Исти коментар као у тачки 24. 
57. На приложеном ЦД-у доставља вам се табела ПТ-18 у електронској форми. 
58. Извјештај о реализацији прозводње електричне енергије на генератору и 

прагу термоелектрана можете наћи у Извјештају о реализацији 
електроенергетског биланса за цијели обухватни период. 

59. На приложеном ЦД-у доставља вам се табела ПТ-20 у електронској форми. 
60. Документ ПТ-21 је достављен. Податке о оствареној производњи за 

претходни период можете видјети из Извјештаја о остварењу 
електроенергетског биланса за све године из цијелог обухватног периода. 

61. Доставља вам се коригована табела ПТ-22-1, ПТ-23-1 – План потреба угља 
за осигурање планиране потрошње у термоелектранама и План потреба 
течног горива за потпалу котлова и подржавање горења у термоелектранама 
само за производњу електричне енергије у писаној и електронској форми. 
Према Нацрту Електроенергетског биланса Јавног предузеће 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево  планиране су укупне 
потребе угља мрки 1 за потребе ТЕ  Тузла у количини од 403 хиљ. тона. 
Према методологији за расподјелу угља по блоковима у ТЕ Тузла само за 
производњу електричне енергије (аналитички приступ) добијене су укупне 
потребе од 422,101 тона. Разлог је што се у Нацрту Биланса свјесно ишло на 
консолидацију угља лигнит на депоу ТЕ Тузла на начин да је у прва три 
мјесеца 2006. године планирана мјешавина угља лигнит-мрки 1 за блокове 
Г3, Г4 и Г5 у омјеру 70%:30%, а у преосталих девет мјесеци 2006. Године 
планирана је мјешавина угља лигнит-мрки 1 у пројектованом омјеру 
75%:25%. У табели ПТ-22 придржавало се конзистентног приступа 
обезбјеђујући у свим мјесецима мјешавину угља лигнит-мрки 1 у омјеру 
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75%:25%. Принципијелно, незнатна промјена мјешавине угља лигнит-мрки 
1, ако што је то учињено у прва три мјесеца 2006. године, не нарушава 
нормалан технолошки процес у техничко-технолошкој шеми блока. 

62. Исти коментар као у претходној тачки. 
63. У прилогу су вам достављени Извјештаји о остварењу електроенергетског 

биланса у коме су и подаци о оствареним набавкама, потребама и залихама 
угља и течних горива за цијели обухватни период у изворном облику какви 
су усвојени на органима управљања. Тражене податке можете пронаћи у тим 
документима. 

64. На приложеном ЦД-у доставља вам се табела ПТ-25 у електронској форми. 
65. На приложеном ЦД-у доставља вам се табела ПТ-26. у електронској форми. 
66. Структура погонског стања термо блока у Извјештају о остварењу 

електроенергетског биланса Јавног предузеће Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево у односу на структуру погонског стања термо 
блока према табелама ФЕРК-а је различита. На годишњем нивоу параметри 
погонског стања блока Г3 са два котла (К3 и К4) узети су за најтежи 
експлоатациони режим када је један котао нерасположив, а други 
расположив, или могуће комбинације, што битно мијења статус 
расположивости блока Г3. Аналогно, могући су и експлоатациони режими 
такви да је један котао блока Г3 у квару, а други у погону, или у статусу 
резерве, што опет мијења погонско стање комплетног блока Г3. Подаци 
наведени и раслојени у табели ПТ-27 према формату ФЕРК-а за ову врсту 
намјене су релевантни. Коментар ФЕРК-а за блок Г6 у ТЕ Тузла је нејасан. 

67. Тражене податке о реализованим реконструкцијама, ревитализацијама и 
санацијама агрегата можете пронаћи у Извјештајима о пословању и 
Извјештајима о остварењу електроенергетског биланса. 

68. Документ ПТ-29 је достављен. 
 
           Дана 24.11.2005. године Јавно предузеће Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево доставила је ФЕРК-у под бројем 07-02-647-18/18/05 
приједлог тарифних ставова по категоријама и тарифним елементима. У овом 
допису подносилац захтјева наводи да примјењујући различите приступе су 
припремљене четири варијанте тарифних ставова са различитим обимом 
корекција цијена те одговарајуће тарифне табеле са ставовима по категоријама и 
елементима. Поред тога дата су два дизајна тарифних табела: у форми која 
одговара досадашњем изгледу (класични дизајн) и у форми која приказује 
елементе по дјелатностима (како је дато у Правилнику за тарифну методологију 
и тарифне ставове). Наведени приједлог подносиоца захтјева налази се у 
Прилогу број 2. овог извјештаја.  
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V. ТОК ФОРМАЛНЕ РАСПРАВЕ 
 
 
А. Припремна расправа 
 
 

          Дана 16.11.2005. године одржана је припремна расправа за формалну 
расправу по захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност производње бр.07-02-
647/18/05 од 01.10.2005. године, у присуству овлашћених представника 
подносиоца захтјева Јавног предузећа Електропривреда Босне и 
Херцеговине 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 цијене снаге 
и енергије на прагу производних јединица, стављајући акценат на трошкове 
(фиксне и варијабилне) и алокација трошкова заједничких послова, могућег 
поврата, структуре упослених, те планиране производње електричне 
енергије, 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.  

 
Како би одредили одговарајуће тарифе, утврдили потребан приход за 
дјелатност производње Јавно предузеће Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево , као и цјене на прагу производних јединица 
ФЕРК мора размотрити све трошкове, износ регулаторне основице, као и 
стопе поврата на регулаторну основицу укључене у потребан приход  
подносиоца захтјева за 2006. годину. Достављени подаци од стране 
подносиоца захјева који поткрепљују овај захтјев не садрже све податке 
потребне ФЕРК-у како би утврдио трошкове и потребан приход са 
одређеним нивоом сигурности. У складу с тим запосленици ФЕРК-а су 
поднијели Јавном предузећу Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-
Сарајево неколико захтјева за информацијама које ће бити предмет расправе 
на формалној расправи како слиједи: 
  

Питање број 1: 
Образложити пораст трошкова материјала за одржавање у термоелектранама 
(Какањ пораст за 33,53% и Тузла пораст за 24,96%) и  хидроелектранама  на 
Неретви(пораст за 68,5%) у 2006. годину у односу на 2004. годину? 
 
Питање број 2: 
Образложити пораст осталих трошкова материјала у ТЕ Тузла(26,34%) и ХЕ на 
Неретви(за 28,68%) у 2006. години у односу на 2004. годину? 
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Питање број 3: 
Образложити  пораст  услуга одржавања и у термоелектранама и у 
хидроелектранама у 2006. години у односу на 2004. годину? 
 
Питање број 4: 
На основу којих података ФЕРК може видјети да је дошло до пада трошкова 
амортизације у 2006. години у односу на 2004. годину?  
 
Питање број 5: 
У оквиру табеле потребног прихода за термоелектране Какањ и Тузла дати 
образложење о планираним вриједносним и количинским изразима сваке ставке 
материјала садржане у основном и помоћном материјалу за 2006. годину. У 
оквиру наведеног се мисли на: 
-потрошени угаљ 
-потрошене индустријске воде 
-потрошених кемикалија за производњу топлотне енергије 
-кало,растур, лом и квар 
Исте податке потребно је образложити и доставити за 2004. и 2005. годину. 
 
Питање број 6: 
У оквиру табеле потребног прихода за термоелектране Какањ и Тузла дати 
образложење о планираним вриједносним изразима сваке ставке горива 
садржане у оквиру трошкова горива и енергије за 2006. годину. У оквиру 
наведеног се мисли на: 
-потрошено гориво и мазиво за производњу ел. енергије (јединична 
цијена*количина) 
-потрошено гориво и мазиво за булдождере и локомотиве (јединична 
цијена*количина) 
Исте податке потребно је образложити и доставити за 2004. и 2005. годину. 
 
Питање број 7: 
У табели потребног прихода у оквиру ставке основни и помоћни материјал који 
поред трошкова угља обухватају сљедеће: 
-потрошена индустријска вода 
-потрошене кемикалије за производњу 
-кало,растур, лом и квар 
дати одговарајуће образложење који нормативи су кориштени за планирање 
цијене горе наведених ставки у 2006. години. Идентичне податке доставити и 
образложити за 2004. и 2005. годину. 
 
Питање број 8: 
У оквиру табеле потребног прихода за термоелектране Какањ и Тузла дати 
образложење о планираним вриједносним и количинским изразима сваке ставке  
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садржане у оквиру осталих варијабилних трошкова-трошкова одржавања за 
2006. годину. 
Исте податке потребно је образложити и доставити  за 2004. и 2005. годину. 
 
Питање број 9: 
На основу које  цијене превоза (КМ/ тона) су планирани трошкови превоза угља 
у 2006. години? 
Дати одговарајуће објашњење на  наведено питање и исте податке образложити 
за 2004. и 2005. годину. 
 
Питање број 10: 
Дати одговарајуће образложење за нормативе кориштене за планирање цијене 
утрошка горива и мазива за производњу ел.енергије и горива и мазива за 
булдождере и локомотиве. 
 
Питање број 11: 
 Обзиром на планирано смањење броја запослених образложити пораст 
трошкова плаћа и накнада плаћа (ТЕ Тузла 12,26%; ТЕ Какањ 12,43%; 
Хидроелектране на Неретви13,70%) у 2006 години у односу на 2004. годину. 
 
Питање број 12: 
Из којих разлога се планира пад трошкова дажбина за земљиште и остало (ТЕ 
Тузла 13,59%; Хидроелектране на Неретви 86,17%) у 2006. у односу на 2004. 
годину? 
 
Питање број 13: 
Образложити пораст других трошкова пословања (ТЕ Тузла 85,34%; ТЕ Какањ 
47,63 %; Хидроелектране на Неретви 4,05%) у 2006. у односу на 2004. годину. 
 
Питање број 14: 
Образложити пораст других расхода пословања  (ТЕ Тузла 42,60%;) и пада 
других расхода ( ТЕ Какањ 16,06 %; Хидроелектране на Неретви 81,74%) у 
2006. години у односу на 2004. годину? 
 
Питање број 15: 
У табели потребног прихода за 2006. годину нису наведени подаци о 
резервацијама за рекултивацију. Подаци нису попуњени и за хидроелектране и 
за термоелектране.Дати одговарајуће образложење о томе да ли је било 
резервација ове врсте и да ли је уопште било трошкова резервисања за неке 
друге сврхе. 
 
Питање број 16: 
Образложити значајан  пад  прихода од финансирања у 2006. години у односу 
на 2004. годину. 
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Питање број 17: 
Образложити значајан  пад осталих прихода  у 2006. години у односу на 2004. 
годину. 
 
Питање број 18: 
Подаци у табели потребног прихода за ТЕ Тузла, а односе се на распоређене 
трошкове дирекције нису идентични са подацима попуњеним за исту ставку у 
Биланси успијеха. Дати одговарајуће образложење за неподударање ових 
података у наведеним документима.(мањи износ у табели Потребног прихода). 
 
 
Питање број 19: 
Образложити планиране трошкове Заједничког уреда и трошкове дирекција које 
сте попунили у табели потребног прихода за 2006. годину. Објаснити да ли 
постоји нека  заједничка дирекција за поједине дијелове производње? 
Образложити  поријекло трошкова који се односе на опште и заједничке 
трошкове дијела подузећа и трошкове дирекције из табеле Потребан приход?  
 
Питање број 20: 
Код израчуна износа поврата у табели потребног прихода није поступано у 
складу са начином израчуна износа поврата наведеног у Правилнику за тарифну 
методологију и тарифне поступке. Стопа поврата на кредитна средства је 
множена са регулаторном основицом како би се добио износ укупног поврата 
што није  предложени  начин израчуна поврата у складу са правилником. Дати 
одговарајуће образложења зашто је износ поврата израчунат у супротности са 
Правилником за тарифну методологију и тарифне поступке. 
 
Питање број 21: 
Потребно одговарајуће образложење за позицију капитала у табели биланса 
стања за 2004. у односу на ревизорски извјештај за исту годину. 
(ревалоризацијске резерве приказане у ревизорском извјештају у износу од 
120.000,00 КМ). 
 
Питање број 22: 
У табели потребног прихода код структуре капитала није попуњен износ који 
отпада на ставку властитог капитала и резерви. Дати одговарајуће објашњење и 
вриједности за ставке у структури капитала. 
 
Питање број 23: 
У табели потребног прихода и код термоелектрана и хидроелектрана у ставци  
донаторских средства нису попуњени сви тражени подаци. Навести 
одговарајуће образложење непопуњавања ових података и допунити тражене 
податке. 
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Питање број 24: 
Подаци у табели потребна обртна средства нису попуњени на одговарајући 
начин. Дати одговарајуће образложење. 
 
Питање број 25: 
У достављеним документима је наглашено да је извршена поновна процјена 
вриједности основних средстава, али није верификована од стране надлежних 
органа и да ће резултат процјене имати значајне ефекте на финансијске 
извјештаје. У којој се фази налази верификација процјене. Дати одговарајуће 
образложење када ће бити достављени подаци о процјени с обзиром да је 
наглашено да ће процјена имати значајне ефекте на финансијске извјештаје. 
 
 
Питање број 26: 
Код табеле потребног прихода попуњена средства у припреми код 
термоелектране Тузла приказан је велики пораст у односу на 2004. годину. Дати 
одговарајуће образложење овог податка попуњеног у наведеној табели (да ли је 
разлог пораста реконструкција блока 5 у ТЕ Тузла). 
Код истог податка у табели потребног прихода за ТЕ Какањ дошло је до пада 
средстава у припреми у 2006. години у односу на 2004. годину. Дати 
образложење пада овог податка у 2006. години (је ли дошло до  активирања 
појединих  средстава). 
 
Питање број  27: 
Дати одговарајуће образложења на који начин се дошло до израчуна 
лиценцираних средства у приложеној табели „Лиценцирана средства“ послатој 
од стране ФЕРК-а? 
Табела лиценцирана средства послата од стране ФЕРК-а за ТЕ Тузла није 
попуњена са свим траженим подацима. Дати образложење за овај пропуст. 
Дати образложења о томе да ли је у табели Потребног прихода у 2006. години за 
хидроелектране и термоелектране унесена вриједност лиценцираних средстава 
на основу поновне процијене или не. 
 
Питање број 28: 
На основу којих критерија и норматива је утврђена расположива снага на прагу 
блока за производњу ел.енергије наведене у нацрту електроенергетског биланса 
за 2006. годину? Да ли постоје одговарајући прорачуни на основу којих се може 
доћи до износа наведеног у електроенергетској биланси за расположиву снагу 
на прагу за производњу електричне енергије?  
 
Питање број 29: 
У коликој мјери расположиви угаљ по количинама и квалитети утиче на 
расположиву снагу на прагу блока, односно на могућу годишњу производњу 
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електричне енергије? Да ли је могуће доставити динамику набавке угља, како се 
она креира с обзиром на залихе из претходне године? 
 
Питање број 30: 
  Обзиром на могуће режиме рада блока Г3 ТЕ Тузла, која је минимална радна 
снага коју наведени блок може предати на прагу електране? У којем износу 
наведени блок губи на прагу расположиве снаге за производњу ел. енергије 
уколико се у зимском периоду ангажују блокови Г3 и Г4 за гријање? 
 
Питање број 31: 
Навести блокове код којих се реконструкцијом и модернизацијом расположива 
снага на стезаљкама генератора повећала до пројектованих вриједности?  
 
Питање број 32: 
Која је набавна цијена угља планирана у 2006. години  за производњу 
ел.енергије за извоз ХЕП-у, за билансни вишак (продаја билансног вишка Јавно 
подузеће “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне”дионичко 
друштво Мостар) и домаћи конзум? 
Исте податке образложити и за 2004. и 2005. годину. 
 
Питање број 33: 
Која је цијена електричне енергије и снаге планирана на прагу производних 
јединица у 2006. години? 
 
         Подносилац захтјева на припремној расправи није предложио питања за 
расправљање и извођење доказа на формалној расправи. 
 
        Умјешач „Алумињ“ д.д. Мостар, није имао на припремној расправи 
приједлог питања за расправљење и извођење доказа, али је изјавио да ће исте 
доставити на формалној расправи. 
 
        На припремној расправи водитељ поступка је подносиоцу захтјева оставио 
рок да до суботе 19.11.2005. до 20:00 часова достави податке у смислу дискусија 
по наведеним питањима у ФЕРК, с тим да то не искључује могућност да на 
формалној расправи стране у поступку изнесу додатне доказе и чињенице 
везане за предмет расправљања.  
 
Записник са припремне расправе је саставни дио овог извјештаја (Прилог број 3. 
овог извјештаја).    
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Б. Формална расправа 
 
 
        Дана 22.11.2005. године с почетком у 9:00 часова, у сједишту ФЕРК-а,  
одржана је формална расправа по захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност 
производње електричне енергије бр.07-02-647/18/05 од 01.10.2005. године у 
првом тарифном поступку, у присуству овлашћених представника подносиоца 
захтјева Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево , 
умјешача „Алуминиј“ д.д. Мостар, умјешача Јавно подузеће “Електропривреда 
Хрватске заједнице Херцег Босне”дионичко друштво Мостар, умјешача 
„Миттал Стеел Зеница“ д.о.о. Зеница, умјешача „Удружење за заштиту интереса 
потрошача“ Сарајево, запосленика ФЕРК-а, чланова ФЕРК-а и Водитеља 
поступка. 
 
         На формалној расправи је констатовано да је ФЕРК дана 18.11.2005. 
године   под бројем 07-02-647-12/18/05  запримио од подносиоца захтјева 
одговоре на сва питања која су постављена на припремној расправи осим 
слиједећих: 10, 11, 15, 19, 25, 28, 29, 30, 31, 32. и 33. Одговори подносиоца 
захтјева на питања постављена на припремној расправи су у Прилогу број 4. 
овог извјештаја. 
 
       Даље, на формалној расправи је констатовано да је ФЕРК дана 18.11.2005. 
године под бројем 07-02-647-09/18/05, запримио од умјешача „Алуминиј“ д.д. 
Мостар допис којим је доставио захтјев за информацијама које ће тражити од 
подносиоца захтјева, а који је водитељ поступка путем фаx-а у циљу 
економичности и ефикасности поступка истог дана доставио подносиоцу 
захтјева. Алуминиј д.д. Мостар поставио је сљедећа питања: 
 
1. Колика је инсталисана снага сваке од електрана (хидро и термо) које су у 
власништву Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-
Сарајево ? 
2. Колика је расположива снага на прагу сваке од електрана (хидро и термо) које 
су у власништву Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-
Сарајево ? 
3. Колика је реализована производња (GWh) тих електрана у 2002, 2003, 2004. и 
планирана у 2006. години? 
4. Колики су трошкови производње поједине од тих електрана у 2004, 2005. 
(пројекција до краја године) и планирани у 2006. години (раздвојено на фиксне, 
варијабилне и укупне)? 
5. Колики су трошкови одржавања поједине од тих електрана у 2004, 2005. 
(пројекција до краја године) и планирана у 2006. години (раздвојено на фиксне и 
варијабилне)? 
6. Колика је амортизација поједине од тих електрана у 2004. и 2005. (пројекција 
до краја године) и планирана у 2006. години? 
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7. Колики је број запослених по појединој од тих електрана у 2004, 2005, и план 
у 2006. години? Колики је удио особних доходака у цијени коштања кWh? 
8. Колика је властита потрошња (%) појединих блокова термоелектрана које су 
у власништву Јавног предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-
Сарајево ? 
9. Колики је просјечни погон са називном снагом (сати/годишње) појединих 
блокова термоелектрана које су у власништву Јавног предузећа 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево ? 
10. Колики је степен корисног рада (%) појединих блокова термоелектрана које 
су у власништву Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-
Сарајево ? 
11. Колика је садашња производна цијена (КМ/кWh или €/кWh) на прагу сваке 
електране које су у власништву Јавног предузећа Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево? 
 
      Подносилац захтјева је на формалној расправи умјешачу „Алуминиј“ д.д. 
Мостар доставио брошуру у којој се налазе одговори на питања које је умјешач 
у свом захтјеву за информацијама навео као питања број 1, 2, 3, 8, 9, 10, а за 
питања број 4, 5, 6, 7. и 11. подносилац захтјева се усагласио да умјешач може 
извршити увид у податке које је подносилац захтјева доставио ФЕРК-у.  
 
  
       На основу записника са припремне расправе и поднесеног одговора 
подносиоца захтјева, запосленици ФЕРК-а и подносилац захтјева су на 
формалној расправи утврдили да не постоји спор о питањима која су на 
припремној расправи означена под слиједећим бројевима 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 33. 
        
        На формалној расправи расправљало се о спорним питањима дефинисаним 
као у записнику са припремне расправе. 
 
Питање број 1. (питање бр. 1, 2 и 3. са припремне расправе): 
 
Образложити пораст трошкова материјала за одржавање и услуга одржавања у 
производним објектима. Од укупног износа материјала и услуга одржавања 
приказаних у табели потребног прихода дати образложење да ли један дио 
трошкова материјала и услуга за одржавање је стављен у износ енергије за 
извоз? Да ли се дио трошкова одржавања веже и за Г5 покривајући трошкове 
који нису покривени реконструкцијом?  
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 22.11.2005. 
године који је саставни дио овог извјештаја (Прилог број 5 овог 
извјештаја). 
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Подносилац захтјева је пораст трошкова материјала за одржавање и услуга 
одржавања у 2006. години образложио чињеницом да су ови трошкови у 2004. 
години били прениски и износ тих трошкова не задовољава потребе одржавања 
опреме. То је био и разлог због кога је пословном политиком и оцјеном органа 
управљања утврђено њихово постепено повећање, што се види из Плана 
пословања Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-
Сарајево за 2005.годину. Такође, подносилац захтјева је истакао како су се, у 
принципу,  при одређивању трошкова за 2006. годину руководили планираним 
трошковима за 2005. годину који су кориговани с односом производње 
2006/2005, те распоређени на блокове зависно о њиховој производњи 
електричне енергије, с тим што се на блок 3 ТЕ Тузла извршила мала 
прерасподјела обзиром да има два котла. Истакнута је чињеница како је 
апсолутан износ тих трошкова мален иако се постотак у коме је изражен тај 
трошак чини много већим, као и чињеница да се потребе за одржавањем 
повећавају и ради старења објеката. Подносилац захтјева је истакао и чињеницу 
да се дио ових трошкова односи и на трошкове који нису покривени пројектом 
реконструкције блока 5 у ТЕ Тузла, те како није важно је ли неки трошак висок 
или низак, већ је важно да ли је  оправдан. 
 
Према подацима из биланси успјеха: остварење 2004, план пословања 2005. 
и табеле билансе успјеха за 2006. годину, приложене уз захтијев за одобрење 
тарифа за дјелатност производње, извршено је поређење трошкова 
материјала за одржавање и услуга одржавања за наведене године. 
Резултати поређења указују на континуалан тренд пораста наведених 
трошкова у посматраном периоду. 
Обзиром на старост производних капацитета, те износа улагања у 
претходним годинама, мишљења смо да се планирани трошкови 
одржавања за 2006. годину, понуђени од стране подносиоца захтјева, крећу 
у разумним оквирима. 
Анализом осталих трошкова материјала по електранама: 2005/2004 пораст 
10,76 %, 2006/2005 пад 50%, дошли смо до стајалишта како се планирани 
износи наведених трошкова крећу у разумним оквирима.   
Приказани трошкови материјала и услуга одржавања који нам се у овом 
тренутку чине разумним, бит ће подложни ревидовању у наредном 
тарифном поступку, након сагледавања стварних трошкова одржавања.  
Остали трошкови материјала на Дирекцији Јавно предузеће 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево у 2006. години,а који 
се алоцирају на производњу, планирани су у износу 811.000 КМ, што 
сматрамо прецјењеним. Ови трошкови су већи у 2006. години за 49,63% од 
истих трошкова на нивоу јавног предузећа у односу на 2005. годину који су 
тада износили 542. 000 КМ. Наведени трошкови у 2005. години биљеже пад 
од 1,09% у односу на 2004. годину који су износили 548. 000 КМ. Сматрамо 
да се остали трошкови материјала за 2006. годину могу процијенити 
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методом аритметичке средине према подацима из 2004. и 2005. године, што 
износи 545.000 КМ (Прилог бр.6.-Остали трошкови материјала). 
 
 
Питање број 2. (питање бр. 13. са припремне расправе): 
 
Образложити пораст других трошкова пословања (ТЕ Тузла 85,34%; ТЕ Какањ 
47,63 %; Хидроелектране на Неретви 4,05%) у 2006. у односу на 2004. годину. 
Дати одговарајуће појашњење за трошкове ППЗ тј. које су радње преузете за 
настанак ових трошкова. 
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 22.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 5 овог 
извјештаја), као и у допису Јавном предузећу Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево  од 24.11.2005. запримљеним у  ФЕРК-у под 
бројем 07-02-647-17/18/05 (Прилог број 7. овог извјештаја). 
 
Подносилац захтијева је истакао како је план већине фиксних трошкова, па тако 
и оних са ставке други трошкови пословања за 2006.годину рађен на основу 
плана истих трошкова за 2005.годину уз незнатно повећање тог плана. У плану 
трошкова за 2005. годину за ТЕ Тузла планирано је повећање трошкова услуга 
одржавања чистоће због увођења оутсоурцинга за ове послове, а планирано је 
издвајање већих средстава за едукацију запослених (дошколовавање, 
специјалистички курсеви и сл), као и повећање трошкова ППЗ-е и заштите на 
раду што намећу нови и строжији законски прописи из ове области. Подносилац 
захтијева је истакао како остварење других трошкова пословања у ТЕ Тузла за 
период И-ИX 2005. године износи 442.000 КМ што значи да се трошкови који су 
у овој ставци планирани за 2006.г. не разликују битно од процјене остварења за 
2005. годину. Код ХЕ на Неретви повећање је минимално, за првих 9 мјесеци 
2005.године на овој ставци трошкова је остварено 1.046.000 КМ од чега се 
највећи дио односи на трошкове непроизводних услуга који настају из 
инфраструктурних обавеза према општинама Коњиц и Јабланица. 
 
Подносилац захтјева је доставио тражене информације писаним путем у 
којем је навео износе других трошкова пословања, укључујући трошкове 
ППЗ-а, по производним јединицама, планираним за 2006. годину. На основу 
наведеног мишљења смо да се ови износи крећу у прихватљивим 
границама. 
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Питање број 3. (питање бр. 15. са припремне расправе): 
 
У табели потребног прихода за 2006. годину нису наведени подаци о 
резервацијама за рекултивацију. Подаци нису попуњени и за хидроелектране и 
за термоелектране. Образложити да ли је било резервисања ове врсте и да ли је 
уопште било трошкова резервисања за неке друге сврхе.  
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 22.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 5 овог 
извјештаја), као и у допису Јавном предузећу Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево  од 24.11.2005. запримљеним у  ФЕРК-у под 
бројем 07-02-647-17/18/05 (Прилог број 7. овог извјештаја). 
 
Подносилац захтјева је констатовао како су наведени трошкови, трошкови 
рекултивације, законска обавеза, те да се воде у оквиру  позиције други 
трошкови пословања – аналитички конто 3489000, остале непроизводне услуге, 
те у табели потребног прихода нису посебно исказани. 
 
Мишљења смо да је подносилац захтјева дао задовољавајући одговор.  
 
 
 
Питање број 4. (питање бр. 17. са припремне расправе): 
 
Образложити значајан  пад  осталих прихода  у 2006. години у односу на 2004. 
годину.  
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 22.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 5. овог 
извјештаја). 
 
Подносилац захтјева је истакао да у предрачуну  билансе успјеха ТЕ Какањ за 
2006. годину планиран је остали  приход  у износу од цца 1.749.000 КМ, при 
чему се треба имати у виду да је у 2004. години остварено цца 274.000 КМ 
прихода од отписаних му обавеза по кредитима што се не може очекивати за 
2006. годину.Такође се у 2006. години не може очекивати приход у износу од 
цца 124.000 КМ из ранијих година. Главна ставка ТЕ Какањ су приходи од 
донација што је разграничано, а односи се на донирана стална средства и 
амортизацију која је у 2004. години износила 1.911.000 КМ, као и да је тај износ 
прихода смањен у 2006. пропорционално смањењу трошкова амортизације.  
Током 2004. интензивирана је наплата заосталих потраживања за технолошку 
пару и за гријање и остварен је значајнији износ, који је као приход ушао у 
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ставку осталих прихода за 2004. годину. Касније је направљен уговор о 
репрограму потраживања, и остварен константан прилив средстава. Приходи од 
утужених купаца из ранијих година у ТЕ Тузла су износили 1.844.000 КМ током 
2004. године. 
 
С обзиром на анализе осталих прихода подносиоца захтјева исказаних у 
билансама успјеха, остварење 2004, план 2005. и приложених докумената уз 
захтијев за одобрење тарифа за производну дјелатност, уочен је значајан 
пад наведених прихода у 2006. години у односу на 2004. и 2005. годину. 
Сматрамо да је подносилац захтјева потцјенио износ осталих прихода у 
2006. години (планирани износ 6.388.000 КМ) у односу на исти у 2004. и 
2005. години. С обзиром на значај ставке осталих прихода код израчуна 
потребног прихода за тарифне купце, сматрамо да се остали приход за 2006. 
годину може планирати у износу добивеном на основу методе аритметичке 
средине података из 2004, 2005. и 2006. године, што износи 13.308.702 КМ на 
нивоу дјелатности производње (Прилог бр. 8.-Остали приходи). 
 
 
Питање број 5. (питање бр. 19. са припремне расправе): 
 
Образложити планиране трошкове Заједничког уреда и трошкове дирекција који 
су попуњени у табели потребног прихода за 2006. годину. Доставити 
аналитичку бруто-билансу заједничке Дирекције Јавног предузећа 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево . 
  
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 22.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 5 овог 
извјештаја), као и у допису Јавном предузећу Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево  од 24.11.2005. запримљеним у  ФЕРК-у под 
бројем 07-02-647-17/18/05 (Прилог број 7. овог извјештаја). 
 
Подносилац захтјева је објаснио начин организације јавног предузећа, као и 
чињеницу да су трошкови заједничких служби дијела предузећа, трошкови који 
се односе на дио предузећа,  а трошкови дирекције су трошкови на нивоу јавног 
предузећа. Подносилац захтјева је такође објаснио и начин на који је извршио 
алокацију тих трошкова на производне јединице у табелама потребног прихода.  
 
Јасан нам је начин алокације трошкова заједничког уреда и трошкова 
дирекције, коју је направио подносилац захтјева, а што је приказано у 
табелама потребног прихода. Што се тиче аналитичке бруто билансе 
Дирекције Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-
Сарајево  констатујемо да је подносилац захтјева доставио синтетичку 
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бруто билансу, а не тражену аналитичку, те да је у складу са истом извршио 
алокацију трошкова дирекције. 
 
 
Питање број 6. (питање бр. 20. са припремне расправе): 
 
Код израчуна износа поврата у табели потребног прихода није поступано у 
складу са начином израчуна износа поврата наведеног у Правилнику за тарифну 
методологију и тарифне поступке. Стопа поврата на кредитна средства је 
множена са регулаторном основицом како би се добио износ укупног поврата 
што није  предложени  начин израчуна поврата у складу са правилником. 
Образложити зашто је износ поврата израчунат у супротности са Правилником 
за тарифну методологијиу и тарифне поступке. 
  
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 22.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 5 овог 
извјештаја). 
 
Подносилац захтијева се поводом овог питања изјаснио да је поврат рачунат у 
складу са њиховим тумачењем става 3. члана 16. Правилника за тарифну 
методологију и тарифне поступке: „У почетном периоду пондерирани просјечни 
трошак капитала бити ће сведен на пондерирани просјечни трошак дуга“ и на 
основу наведеног је WACC=ДИ. Стопа поврата на кредитна средства 
помножена је са регулаторном основицом и на такав начин добивен је износ 
поврата на кредитна средства за све дијелове друштва и дјелатности. 
 
Не слажемо се с аргументима подносиоца захтијева изнесеним на 
припремној и формалној расправи. Мишљења смо да се код израчуна 
пондериране просјечне стопе поврата (WACC) треба израчунати учешће 
дуговног капитала у укупном капиталу регулисаног електропривредног 
друштва и добијени износ помножити са пондерираном стопом поврата на 
кредитна средства и тако добијену стопу примјенити  на регулаторну 
основицу. Израчун поврата по свим производним објектима налази се у 
Прилогу број 9. овог извјештаја. 
 
 
Питање број 7. (питање бр. 22. са припремне расправе): 
 
У табели потребног прихода код структуре капитала није попуњен износ који 
отпада на ставку властитог капитала и резерви. Дати одговарајуће објашњење и 
вриједности за ставке у структури капитала.  
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Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 22.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 5 овог 
извјештаја). 
 
Подносилац захтјева је навео да су вриједности власничког капитала и резерви 
по дјеловима предузећа наведени у достављеним извјештајима о пословању и 
билансама стања, те како не могу вршити даље процјене мимо оних које су 
приложили. Оставља се могућност ФЕРК-у да процјени вриједност власничког 
капитала и резерви регулисаног електропривредног друштва што му Правилник 
за тарифну методологију и тарифне поступке и омогућава. Навели су да је на 
консултативним сатанцима одржаним у ФЕРК-у 12. и 15. 9. 2005. године по 
питању власничког капитала и резерви усаглашено да наведене податке због 
неизвршеног функционалног и рачуноводственог раздвајања није могуће 
доставити. 
 
  Обзиром на образложење понуђено на формалној расправи од стране 
подносиоца захтјева извршен је увид у документацију и констатујемо да су 
запосленици ФЕРК-а извршили допуну недостајућих података за 
власнички капитал и резерве у табелама потребног прихода за 2006. годину 
на основу извјештаја о пословању за 2004. годину. 
 
 
Питање број  8. (питање бр. 23. са припремне расправе): 
 
У табели потребног прихода и код термоелектрана и хидроелектрана у ставци  
донаторских средства нису попуњени  сви тражени подаци. Навести 
одговарајуће образложење.  
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 22.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 5 овог 
извјештаја). 
 
Подносилац захтијева је навео да је подешавање података који се односе на 
стање донација рађено на основу процјене, а обзиром на краткоћу времена није 
се ишло у детаље. Уговора о донацијама за дјелатност производње у наредној 
години нема, што не значи да их неће бити. 
 
Мишљења смо да је понуђено образложене задовољавајуће. Након прегледа 
података о стању донација из бруто биланси дјелатности производње за 
период И-XИИ 2004. године и И-ИX 2005. године, попуњени подаци о 
донацијама у табелама потребног прихода за 2006. годину крећу се у 
реалним оквирима. 
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Питање број 9. (питање бр. 24. са припремне расправе): 
 
Подаци у табели потребна обртна средства нису попуњени на одговарајући 
начин, дати образложење.  
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 22.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 5 овог 
извјештаја). 
  
Подносилац захтијева тврди да је податке везане за обртна средства немогуће 
образложити  обзиром на све околности, нпр. термоелектране остварају највеће 
трошкове, а немају никаква потраживања и сл. Обзиром на сложено 
рачуноводствено и финанасијско устројство Јавно предузеће Електропривреда 
Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево и интерне односе између дирекције и 
дијелова друштва израчун на начин предвиђен табелом ФЕРК-а је немогућ.  
 
 Обзиром да табела „Потребна обртна средства“ није у потпуности 
попуњена, сматрамо прихватљивим да у регулаторну основицу буде 
укључен износ обртних средстава, како је то приказано у табели „Потребна 
обртна средства“, од стране подносиоца захтјева.  
 
 
Питање број 10. (питање бр. 27. са припремне расправе): 
 
Образложити на који начин се дошло до израчуна лиценцираних средства у 
приложеној табели „Лиценцирана средства“ послатој од стране ФЕРК-а. 
Табела „Лиценцирана средства“ послата од стране ФЕРК-а за ТЕ Тузла није 
попуњена са свим траженим подацима. Дати образложење за овај пропуст. 
Потребно је образложити да ли је у табели Потребног прихода у 2006. години за 
хидроелектране и термоелектране унесена вриједност лиценцираних средстава 
на основу поновне процијене или не.  
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 22.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 5 овог 
извјештаја). 
 
Подносилац захтјева је образложио да је израчун лиценцираних средстава рађен 
на основу билансе стања из 2004. године, те је доставио комплетно попуњену 
табелу лиценцираних средстава за ТЕ Тузла. Подносилац захтијева је на питање 
везано за имплементацију процјене вриједности основних средстава изнио 
мишљење да је дао задовољавајући одговор на припремној расправи и да нових 
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сазнања о имплементацији процјене вриједности основних средстава нема. На 
питање умјешача који је закон основ да би се извршила процјена сталних 
средстава, подносилац захтјева је одговорио да је у току реструктуирање 
електроенергетског сектора те да постоји проблем формирања преносне 
компаније на државном нивоу. Подносилац захтјева је истакао како би се 
омогућило формирање преносне компаније, потребно је извршити 
хармонизовану процјену средстава у сва три електропривредана предузећа у 
БиХ. 
 
Подносилац захтјева је истакао како у табелу „Лиценцирана средства“ 
нису унесене вриједности из поновне процјене вриједности основних 
средстава, него садашње вриједности, што смо и установили. Поређењем 
података из табеле „Лиценцирана средства“ са биланцом стања из 2004. 
године установили смо да су из лиценцираних средстава искључени кто 
024-станови; 025-средства у припреми; 026-средства изван употребе. 
Процјена вриједности основних средстава, а за коју сматрамо да је 
извршена у циљу провођења Закона о оснивању компаније за пренос 
електричне енергије у Босни и Херцеговини, Акционог плана Федерације 
Босне и Херцеговине за преструктуирање и приватизацију 
електроенергетског сектора у Босни и Херцеговини и у складу са 
међународним рачуноводственим стандардима број 2. и број 16, у тренутку 
израде овог извјештаја није верификована од стране надлежних органа 
подносиоца захтјева, по информацијама којима располажемо.  
 
 
 
Питање број 11. (питање бр. 28. са припремне расправе): 
 
  Обзиром на нормативна испитивања појединих блокова термоелектрана и 
планиране режиме рада појединих блокова која је расположива снага на прагу 
појединих блокова уз претпоставку да су расположиве довољне количине угља 
планиране квалитете (КЈ/кг) наведене у ЕЕБ за 2006. г.? Да ли ти наведени 
блокови по критеријима за планирање могу радити преко 6000 сати? 
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 22.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 5 овог 
извјештаја). 
 
Подносилац захтијева је навео да распложива снага термоблокова у принципу 
представља маx. снагу с којом блок може да ради 15 сати или дуже, а добије се 
или на бази нормативних испитивања која се раде сваких 4-5 година или на бази 
објективних података који се добију из експлоатације тих блокова. 
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Подаци о снази тих блокова који се добију на задњи споменути начин су 
најреалнији. Подаци о расположивој снази су наведени у табели 11. и табели 3. 
нацрта ЕЕБ за 2006. годину. У љетном периоду због високих вањских 
температура зрака постоје проблеми с постизањем вакума, тако да се у том 
периоду реално смањује снага термоблокова. Због дијаграма оптерећења 
система блокови се обарају на технички минумум осим у љетном периоду, а у 
неким ситуацијама раде испод техничког минимума на угаљ па се за подршку 
ватре у котловима користе течна горива, лож уље или мазут.  
У ТЕ Тузла блок Г4 најнижи специфични утрошак топлине остварује при снази 
од 180 МW, али не постиже ту снагу чак и кад ради у топлификационом 
режиму. Оптимална тачка блока Г6 ТЕ Тузла је при 188 МW, али због дијаграма 
оптерећења система њега је немогуће експлоатисати у оптималној тачки. Кроз 
план ангажовања блокова покушава се  оптимизовати рад блокова.  
Подносилац захтјева је истакао да није препоручљиво да блокови раде преко 
6000 сати, међутим ради потреба система зна се десити да блокови раде и преко 
овог броја сати. Као примјер, подносилац захтјева је навео да је блок 6 у ТЕ 
Тузла радио 6911 сати у 2004. години.  
 
Подносилац захтијева је дао образложење на основу којих података се 
утврђује расположива снага и што све утиче на њен износ, међутим није 
доставио одговор на питање која је расположива снага појединих блокова 
уз претпоставку да су расположиве довољне количине угља планиране 
квалитете, с обзиром на нормативна испитивања појединих блокова 
термоелектрана и планиране режиме рада појединих блокова. Сматрамо да 
су подаци о расположивој снази који се налазе у нацрту ЕЕБ, релевантни 
подаци те смо исте користили у прорачунима. 
 
Питање број 12. (питање бр. 32. са припремне расправе): 
 
Која је набавна цијена угља планирана у 2006. години  за производњу 
ел.енергије за извоз ХЕП-у, за билансни вишак (продаја билансног вишка Јавно 
подузеће “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне”дионичко 
друштво Мостар) и домаћи конзум? Исте податке образложити и за 2004. и 
2005. годину. Према табели 3. биланс минималних и максималних снага на 
прагу електрана за 2006. годину на самом дну наведена је ставка ноћног вишка, 
шта се намјерава с ноћним вишком? 
 
Аргументи, чињенице и докази, те ток расправе по овом питању 
забиљежени су у записнику са формалне расправе одржане 22.11.2005. 
године који је саставани дио овог извјештаја (Прилог број 5 овог 
извјештаја). 
 
Подносилац захтијева је навео да је у 2004. години цијена угља за ХЕП износила 
3,05 КМ/ГЈ с тим што се сваке године повећава цца 1,5 % тако да је 2006.године 
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планирана цијена 3,142 КМ/ГЈ. За домаћи конзум и билансни вишак набавна 
цијена угља је 4 КМ/ГЈ ако билансни вишак остаје у БиХ, а ако се билансни 
вишак пласира ван БиХ онда се примјењује методологија која се базира на 
омјеру постигнуте цијене у извозу и остварене производне цијене из претходне 
године уз кориштење фактора 1,075, јер у супротном не би били конкурентни. 
Подносилац захтјева је истакао уколико се постигне нижа цијена извоза, која 
обара цијену угља испод 3 КМ/ГЈ, онда консултују руднике.  
 
Подносилац захтијева је наведено образложење поткријепио уговорима са 
рудницима о купопродаји угља из којих је јасно видљив начин формирања 
цијене угља за извоз ХЕП-у и за билансни вишак, као и утврђена цијена 
угља од 4 КМ/ГЈ за домаћи конзум. 
 
Подносилац захтјева је навео да је ставка ноћног вишка управо и наглашена 
ставка из табеле 3. биланс минималних и максималних снага на прагу електрана 
из електро енергетске билансе за 2006. годину са идејом и планом пласмана 
енергије ноћног вишка, под условом да цијена те енергије буде виша од 
њихових маргиналних трошкова. Такође, наведен је покушај постизања 
договора са Јавним подузећем “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег 
Босне”дионичко друштво Мостар, али постоји неколико реалних проблема. 
Један од њих је што се акумалација ЦХЕ Чапљина користи као хладна резерва 
за потребе ЈП ЕРС и Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице 
Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар што ограничава могућности пумпног 
рада. Други је проблем што ноћни вишак није довољан, износи негдје око 50% 
потребне снаге за црпни режим рада  једног агрегата у ЦХЕ Чапљини, а 
подносилац захтијева не може да гарантује испоруку ел. енергије у случају 
испада неких блокова из погона.  
 
Мишљења смо да је наведено образложење прихватљиво. Подносилац 
захтјева је такођер свјестан чињенице како цијена за продају електричне 
енергије не би требала бити нижа од маргиналних трошкова. 
 
 
       Након расправљања по овим питањима подносилац захтјева и умјешачи 
нису предложили додатна питања за расправљање или извођење доказа.  

 
VI. ПРЕПОРУКА 
 
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ 
 
Приликом разматрања питања јединичних цијена електричне енергије и снаге на 
прагу производних јединица, гдје је као базна година узета 2004. година, дајемо 
препоруку до које смо дошли на основу изнесених аргумената, чињеница и 
доказа на формалној расправи и доступних података. 
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У ту сврху анализирали смо фиксне и варијабилне трошкове производње 
електричне енергије по свим ставкама наведеним у табелама потребног прихода 
за 2006. годину достављеним од стране Подносиоца захтијева, за сваку 
производну јединицу (производна јединица: блок термоелектране, 
хидроелектрана). 
  
Анализирани су сљедећи варијабилни трошкови термоелектрана: 
 

− Трошкове набавке угља за производњу електричне енергије – 
анализирали смо на основу набавне цијене угља за домаћи конзум (4 
КМ/ГЈ), планираног просјечног специфичног трошка топлине 
појединих блокова кЈ/кWh (наведених у Нацрту електроенергетске 
билансе Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-
Сарајево  за 2006. годину), који овиси о планираним режимима рада 
појединих блокова, и израчуном утврђене количине електричне 
енергије за домаћи конзум за сваки поједини блок термоелектрана. 

 
− Трошкове допреме угља – анализирали смо на основу укупно 

исказаних трошкова допреме угља за сваки поједини блок 
термоелектрана, планиране набавке угља за производњу електричне 
енергије, технолошке паре и топлинске енергије (Нацрт 
електроенергетске билансе Јавног предузећа Електропривреда Босне 
и Херцеговине д.д.-Сарајево  за 2006. годину – Прилог број 10. овог 
извјештаја) и посљедње уговорене цијене која за ТЕ Тузла износи 
5,86 КМ/т и за ТЕ Какањ 1,55 КМ/т. 

 
− Трошкове анализе угља – анализирали смо су на основу укупно 

исказаних трошкова унутар табела потребног прихода 
термоелектрана, планиране набавке угља за производњу електричне 
енергије, технолошке паре и топлинске енергије (Нацрт 
електроенергетске билансе Јавног предузећа Електропривреда Босне 
и Херцеговине д.д.-Сарајево за 2006. годину) и уговорене цијене из 
2005. године (уговорне стране:“ИНСПЕКТ-РГХ“ д.д. Сарајево; Јавно 
предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево ) од 
0,26 КМ/т. 

 
− Трошкове кемикалија – анализирали смо на основу просјечних 

јединичних трошкова исказаних по кWh: ТЕ Какњ 0,05 пф/кWh, ТЕ 
Тузла 0,04 пф/кWh. 

 
− Трошкови индустријске воде за ТЕ Тузла – анализирали смо на 

основу просјечно остварених јединичних трошкова у 2004 и 2005. 
години исказаних по кWh. 
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− Планирани трошак „кало, растур, лом и квар“ упоређивали смо са 

износом од 2,3% од збира планираних трошкова угља за производњу 
електричне енергије, трошкова допреме угља и трошакова угља за 
производњу технолошке паре и топлинске енергије. 
(трошкови набавке угља за производњу технолошке паре и топлинске 
енергије спадају у трошкове нерегулисане дјелатности) 

 
− Трошкови текућег и инвестиционог одржавања обухватају трошкове 

материјала и резервних дијелова за одржавање и трошкове услуга за 
одржавање средстава у технички исправном стању. Поређењем 
наведених трошкова планираних за 2006. годину са остварењема 
истих у 2004 и планом за 2005. годину (Билансе успјеха – Прилог 
број 11. овог извјештаја) закључујемо да је тренд кретања наведених 
трошкова у прихватљивим оквирима.  

 
У табели 1 и табели 2. приказани су трошкови текућег и инвестиционог 
одржавања преузети из биланси успјеха Подносиоца захтијева. 

 
 

ТЕ Тузла 2004 2005 2006 
Материјал за одржавање (000 
КМ) 4478 5425 5596 

Услуга одржавања (000 КМ) 3823 4500 4245 
Укупно (000 КМ) 8301 9925 9841 
Производња (GWh) 2855,9 2978,7 2481,3 
Јединични трошак (пф/кWh) 0,291 0,333 0,397 

Табела 1. 
 
 

ТЕ Какањ 2004 2005 2006 
Материјал за одржавање (000 
КМ) 2430 2044 3245 

Услуга одржавања (000 КМ) 2465 3149 4583 
Укупно (000 КМ) 4895 5193 7828 
Производња (GWh) 1579,2 1581,9 2092,9 
Јединични трошак (пф/кWh) 0,310 0,328 0,374 

Табела 2. 
 

− Планиране трошкове водопривредних накнада – анализирали смо на 
основу важећих законских прописа по произведеном кWh и 
планираној производњи електричне енергије (Нацрт 
електроенергетске билансе Јавног предузећа  Електорпривреда Босне 
и Херцеговуне д.д.- Сарајево за 2006. годину)  
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Накнаде које су укључене у горе наведено су: 
 
1. Посебна водопривредне накнада за кориштење вода  
2. Посебна водопривредне накнада за заштиту вода 

 
− Накнада за кориштење шума се плаћа у износу од 0.1% на основицу 

која представља укупан приход правног лица. У табелама потребног 
прихода термоелектрана уочили смо да није наведен трошак по 
основу ове накнаде и извршили смо одговарајуће прилагођавање. 

 
 
Планирану производњу електричне енергије са сваког појединог блока 
термоелектрана за домаћи конзум (тарифни купци и испорука Јавном подузеуе 
“Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне”дионичко друштвоМостар 
- билансни вишак) и извоз ХЕП-у одредили смо израчуном на основу: 
 

− планиране производње електричне енергије појединог блока 
термоелектране 

− планиране производње електричне енергије термоелектрана 
− планираног билансног вишка у количини од 607,7 GWh (у случају 

70% вјероватноће појаве дотока воде код хидроелектрана) 
− укупне уговорене испоруке електричне енергије у 2006. години у 

количини од 1000 GWh за ХЕП на основу важећег уговора 
− одговарајућег израчуна производње електричне енергије 

термоелектрана за тарифне купце Јавно предузеће Електропривреда 
Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево 

 
 
Резултати израчуна незнатно одступају од истовјетног израчуна приложеног од 
стране Подносиоца захтијева и приказани су у табели 3 и табели 4. 

ТЕ Тузла Г3 Г4 Г5 Г6 УКУПНО 
Домаћи конзум (GWh) 224,5  733,7  130,0  855,4  1.943,6  
Тарифни купци ЈП ЕП БиХ (GWh) 186,3  609,1  107,9  709,8  1.613,1  
Планирана испорука ЈП ЕП ХЗХБ (GWh) 38,2  124,6  22,1  145,6  330,5  
Извоз ХЕП (GWh) 67,7  185,8  44,1  240,1  537,7  

Табела 3. 
 

ТЕ Какањ Г5 Г6 Г7 УКУПНО 
Домаћи конзум (GWh) 442,2  260,6  928,3  1631,1  
Тарифни купци ЈП ЕП БиХ (GWh) 367,0  216,3  770,5  1.353,8  
Планирана испорука ЈП ЕП ХЗХБ (GWh) 75,2  44,3  157,8  277,3  
Извоз ХЕП (GWh) 126,5  70,6  264,7  461,8  

Табела 4. 
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Варијабилни трошкови производње електричне енергије за домаћи конзум и 
припадни јединични варијабилни трошкови, планирани за 2006. годину, 
приказани су у табелама 5, 6, 7 и 8. 
 
(000 КМ) 

ТЕ Тузла  Г3 Г4 Г5 Г6 УКУПНО 
Утрошени угаљ за производњу 12.729,19 33.593,69 6.370,04 39.011,10 91.704,02 
Трошкови анализе угља 69,3  188,7  33,9  215,1  507,02 
Утрошена индустријска вода 52,94 174,04 30,16 201,84 458,98 
Утрошене кемикалије за производњу 85,82 282,15 48,89 327,22 744,08 
Кало, растур, лом и квар 303,29 837,86 139,51 899,47 2.180,13 
Утрошено гориво и мазиво за производњу ел. ен. 694,39 601,43 129,23 708,86 2.133,91 
Гориво и мазиво за булдожере и локомотиве 92,68 302,94 53,69 353,19 802,50 
Трошкови допреме угља 1.561,70  4.253,36  763,54  4.850,68  11.429,28 
Водопривредне накнаде 261,47  841,82  149,78  981,42  2.234,49 
Трошкови текућег и инвестиционог одржавања 1.284,8  2.335,3  493,8  3.246,0  7.359,92 
Варијабилни трошкови производње ел. 
енергије  17.135,6  43.411,3  8.212,5  50.794,9  119.554,33 

Табела 5. 
 

Јединични  варијабилни трошкови ТЕ Тузла 
(пф/кWh) Г3 Г4 Г5 Г6 УКУПНО 

Угаљ  5,670 4,579 4,900 4,561 4,718 
Анализа угља 0,031 0,026 0,026 0,025 0,026 
Индустријска вода 0,024 0,024 0,023 0,024 0,024 
Кемикалије 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 
Кало, растур, лом и квар 0,135 0,114 0,107 0,105 0,112 
Трошкови горива за потпалу и подршку 0,309 0,082 0,099 0,083 0,110 
Трошкови осталих горива  0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 
Транспорт 0,696 0,580 0,587 0,567 0,588 
Трошкови текућег и инвестиционог одржавања 0,572 0,318 0,380 0,379 0,379 
Водопривредне накнаде 0,116 0,115 0,115 0,115 0,115 
УКУПНО 7,633 5,917 6,317 5,938 6,151 

Табела 6 
(000 КМ) 
ТЕ Какањ Г5 Г6 Г7 УКУПНО 
Утрошени угаљ за производњу 20.436,00 14.005,00 41.008,00 75.449,00 
Трошкови анализе угља 95,8  66,3  192,3  354,36 
Утрошена индустријска вода 0,00 0,00 0,00 0,00 
Утрошене кемикалије за производњу 218,93 129,43 460,50 808,85 
Кало, растур, лом и квар 418,77 290,26 840,96 1.549,99 
Утрошено гориво и мазиво за производњу ел. ен. 432,03 253,82 866,27 1.552,12 
Гориво и мазиво за булдожере и локомотиве 78,67 46,36 162,48 287,51 
Трошкови допреме угља 571,0  395,0  1.146,5  2.112,56 
Водопривредне накнаде 555,1  329,2  1.163,2  2.047,50 
Трошкови текућег и инвестиционог одржавања 1.640,3  966,7  3.443,3  6.050,20 
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Варијабилни трошкови производње ел. 
енергије  24.446,5  16.482,0  49.283,6  90.212,10 

Табела 7. 
 

Јединични  варијабилни трошкови ТЕ Какањ 
(пф/кWh) Г5 Г6 Г7 УКУПНО 

Угаљ  4,621 5,374 4,418 4,63 
Анализа угља 0,022 0,025 0,021 0,02 
Индустријска вода 0,000 0,000 0,000 0,00 
Кемикалије 0,050 0,050 0,050 0,05 
Кало, растур, лом и квар 0,095 0,111 0,091 0,10 
Трошкови горива за потпалу и подршку 0,098 0,097 0,093 0,10 
Трошкови осталих горива  0,018 0,018 0,018 0,02 
Транспорт 0,129 0,152 0,124 0,13 
Трошкови текућег и инвестиционог одржавања 0,371 0,371 0,371 0,37 
Водопривредне накнаде 0,126 0,126 0,125 0,13 
УКУПНО 5,528 6,325 5,309 5,531 
Табела 8. 
 
У складу са Правилником за тарифну методлогију и тарифне поступке (члан 25. 
став 7.) јединичну цијену електричне енергије на прагу производних јединица 
ТЕ Тузла и ТЕ Какањ одредили смо на основу планиране производње 
електричне енергије за домаћи конзум (табела 3. и табела 4.) и припадних 
варијабилних трошкова производње (табела 5. и табела 7.) како слиједи: 
 

 

ТЕ Тузла Г3 Г4 Г5 Г6 
Јединична цијена електричне енергије (пф/кWh) 7,633  5,917  6,317  5,938  

Јединична цијена електричне енергије ТЕ Тузла: 6,151 пф/кWh. 
 
ТЕ Какањ Г5 Г6 Г7 
Јединична цијена електричне енергије (пф/кWh) 5,528  6,325  5,309  
 
Јединична цијена електричне енергије ТЕ Какањ: 5,531 пф/кWh. 
Фиксне трошкове производње електричне енергије: амортизација сталних 
средстава, трошкови зарада (плате и накнаде плата, чланарине...), закупнине 
(закуп земљишта, закупнина за складишни простор, закупнина за канцеларијски 
простор, закупнина опреме,...), фиксни порези и доприноси (порези на остала 
разна примања, доприноси за грађевинско земљиште, допринос-комунална 
накнада, ... ,остали порези који не зависе од пословних резултата) и остали 
фиксни трошкови (остали трошкови материјала, системске студије, ...), 
наведени у табелама потребног прихода термоелектрана за 2006. годину, 
анализирали смо на основу података из биланси успјеха достављених од стране 
Подносиоца захтијева: остварење 2004, план 2005. и план за 2006. годину. 
Поредећи ставке фиксних трошкова из биланси успјеха, остварење - 2004. 
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година, план - 2006. година, констатујемо да нема битних одступања те 
прихватамо горе наведене ставке фиксних трошкова у износима који су 
наведени од стране Подносиоца захтијева. 
 
Фиксни трошкови и расходи поред фиксних трошкова регулисане дјелатности 
укључују и фиксне трошкове заједничких послова и дирекције јавног предузећа 
алоциране на поједине блокове термоелектрана. Анализом потебног прихода 
термоелектрана за 2006. годину утврдили смо да алокација горе наведених 
трошкова није извршена на основу инсталисане снаге производних јединица 
како је у прилогу Д.2. Поступак одређивања нових тарифа образложено од 
стране Подносиоца захтијева  него на основу: 
 

− расположиве снаге за производњу електричне енергије на прагу 
производних јединица -алокација фиксних трошкова дирекције јавног 
предузећа 

− расположиве снаге за производњу електричне енергије, технолошке 
паре и топлинске енергије на прагу производних јединица - алокација 
фиксних трошкова заједничких послова умањених за приходе 
заједничких послова. 

 
Обзиром на износе алоцираних фиксних трошкова заједничких послова и 
дирекције јавног предузећа, наведене у табелама потребног прихода 
термоелекрана, сматрамо да је кориштени кључ алокације – расположива снага 
на прагу производне јединице прихватљив. 
 
Разматрајући билансе успјеха остварење 2004. године, план 2005. године и 
податке из осталих докумената достављених уз Захтјев за одобрење тарифа за 
дјелатност производње електричне енергије уочили смо да је у 2006. години 
дошло до значајног повећања трошкова осталог материјала у односу на 2004. и 
2005. годину на Дирекцији јавног подузећа ( 2006/2005 49,63 %, 2005/2004 пад 
од 1,09 %).  
Сматрамо да је наведено повећање неприхватљиво, те смо извршили 
одговарајућу корекцију тако да смо на основу износа трошкова осталог 
материјала,  наведених у табелама Биланси успјеха  за 2004. и 2005. годину, 
израчунали аритметичку средину и за добивени износ умањили остале фиксне 
трошкове на Дирекцији јавног предузећа, по појединим електранама. (Прилог 
број 6. овог извјештаја) 
 
Приликом анализе израчуна поврата у табелама потребног прихода, 
достављеним од стране Подносиоца захтјева, примијетили смо да начин 
израчуна није у складу са одредбама Правилника за тарифну методлогију и 
тарифне поступке.  
Из табела потребног прихода достављених од Подносиоца захтјева видљиво је 
да је пондерирана просјечна стопа поврата (WACC) изједначена са 
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пондерираном стопом поврата на позајмљени капитал (ДИ) и помножена са 
регулаторном основицом. 
Мишљења смо да се при израчуну пондериране просјечне стопе поврата 
(WACC) треба израчунати учешће дуговног капитала у укупном капиталу (ДП) 
и добивени износ помножити с пондерираном стопом поврата на кредитна 
средства (ДИ), те тако добивену стопу помножити с регулаторном основицом. 
(Прилог број 9. овог извјештаја) 
 
 Обзиром на податке из билансе успјеха остварење 2004. године, план 
пословања 2005. године  и података из осталих докумената достављених уз 
Захтјев за одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије, за 
ставку осталих прихода закључили смо да су приказани подаци за 2006. годину 
у табелама потребног прихода за 2006. годину подцијењени тј. исказани су у 
малом износу у односу на податке из  претходне двије године (2004. и 2005. 
година).Важност ставке осталих прихода при израчуну потребног прихода је 
велика и с тим у вези смо извршили одговарајуће прилагођавање ове ставке у 
складу са Правилником за тарифну методологију и тарифне поступке. (Прилог 
број 8. овог извјештаја) 
 
Према Правилнику за тарифну методологију и тарифне поступке, члан 25. став 
5. јединична цијена снаге на прагу производних јединица термоелектрана 
рачуна се на основу омјера између потребног прихода производне јединице 
умањеног за износ варијабилних трошкова производње електричне енергије за 
тарифне купце и расположиве снаге на прагу блока.  
 
У табелама 9 и 10. приказан је износ расположиве снаге на прагу производних 
јединица (Нацрт електроенергетске билансе Јавног предузећа Електропривреда 
Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево за 2006. годину), потребног прихода 
умањеног за износ варијабилних трошкова производње за тарифне купце и 
износ потребног прихода од тарифних купаца, према нашем прорачуну. 

 
 

Табела 9. 

ТЕ Тузла Г3 Г4 Г5 Г5 
Расположива снага на прагу производних јединица (МW) 69  168  179  187  
Потребан приход-варијабилни трошкови тарифних купаца 
(000 КМ) 9.170,05  12.610,12  11.326,86  9.357,06  

Потребан приход производних јединица-тарифни 
купци (000 КМ) 23.389,9  48.649,2  18.143,2  51.506,0  
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Табела 10. 

ТЕ Какањ Г5 Г6 Г7 
Расположива снага на прагу производних јединица (МW) 100  85  207  
Потребан приход-варијабилни трошкови тарифних купаца 
(000 КМ) 7.415,12  8.540,87  55.854,70  

Потребан приход производних јединица-тарифни 
купци (000 КМ) 27.704,3  22.221,0  96.760,6  

 
Варијабилне трошкове производње електричне енергије тарифних купаца 
израчунали смо  умношком јединичних варијабилних трошкова термоелектрана 
(табеле 6 и 8.) и количине електричне енергије за тарифне купце за сваки блок 
термоелектрана (табеле 3 и 4.). 
Резултати израчуна приказани су у табелама 11 и 12. 

Табела 11. 

ТЕ Тузла Г3 Г4 Г5 Г6 Укупно 
Планирана производња за тарифне купце (GWh) 186,3  609,1  107,9  709,8  1.613,1  
Јединични варијабилни трошкови (пф/кWh) 7,633 5,917 6,317 5,938 6,151 
Варијабилни трошкови – тарифни купци  (000 КМ) 14.219,88 36.039,03 6.816,39  42.148,96  99.224,25 

 

Табела 12. 

ТЕ Какањ Г5 Г6 Г7 Укупно 
Планирана производња за тарифне купце (GWh) 367,0  216,3  770,5  1.353,8  
Јединични варијабилни трошкови (пф/кWh) 5,528 6,325 5,309 5,531 
Варијабилни трошкови –  тарифни купци (000 КМ) 20.289,19  13.680,18  40.905,95  74.875,32  

 
На основу нашег приједлога потребног прихода термоелектрана за 2006. годину 
и варијабилних трошкова производње електричне енергије за тарифне купце 
израчунали смо јединичну цијену снаге на прагу производних јединица 
термоелектрана ТЕ Тузла и ТЕ Какањ која износи: 
 

 

ТЕ Тузла Г3 Г4 Г5 Г6 
Јединична цијена  снаге (КМ/кW) 132,899 75,060  63,279  50,038  

Јединична цијена снаге ТЕ Тузла: 70,421 КМ/кW. 
 
ТЕ Какањ Г5 Г6 Г7 
Јединична цијена снаге (КМ/кW) 74,151  100,481  269,829 
 
Јединична цијена снаге ТЕ Какањ: 183,191 КМ/кW. 
 
 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 
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Приликом разаматрања питања јединичне цијене електричне енергије на прагу 
хидроелектрана анализирали смо варијабилне трошкове производње електричне 
енергије исказане у приложеним табелама потребног прихода за 2006. годину од 
стране Подносиоца захтијева редом: 

  
− Посебна водопривредна накнада за  кориштење вода – анализирали 

смо на основу важећег законског прописа на основу  којег се наведена 
накнада плаћа у постотку од 2% од просјечне производне цијене 
електричне енергије на прагу хидроелектрана на дан уплате за 1 кWh 
произведене електричне енергије на прагу хидроелектрана. 

  
− Посебна водопривредна накнада за заштиту вода – нисмо 

анализирали наведену накнаду, иако је у плану пословања за 2005. 
годину предвиђен трошак на основу ове накнаде за ХЕ на Неретви у 
износу од 1.100.000 КМ 

 
− Допринос за хидроакумулацију  - анализирали смо на основу важећег 

законског прописа на основу којег се наведена накнада плаћа у 
износу од 0.005 КМ по произведеном киловатсату (кWh) електричне 
енергије, односно 0.005 КМ по утрошеном м3 воде. 

 
− Накнада за кориштење шума се плаћа у износу од 0.1% на основицу 

која представља укупан приход правног лица. У табелама потребног 
прихода хидроелектрана уочили смо да није наведен трошак на 
основу ове накнаде и извршили смо одговарајуће прилагођавање. 

  
− Остали варијабилни трошкови-трошкови одржавања обухватају 

материјал за одржавање и услуге одржавање и анализу ових трошкова 
извршили смо на основу биланси успјеха: остварење 2004, план 
пословања за 2005 и 2006. годину достављеним од стране 
Подносиоца захтијева. Обзиром на континуисан тренд пораста 
(Табела 13 и Табела 14.)  мишљења смо да се наведени трошкови 
могу прихватити у наведеним износима. 

 
 
Материјал за одржавање 2004 2005 2006 УКУПНО 
ХЕ на Неретви (КМ) 433.000 624.600 730.000 1.787.600 
Производња ел. енергије (GWh) 1610,5 1427 1389,2 4426,7 
Јединични варијабилни трошак 
(пф/кWh) 0,027 0,044 0,053 0,040 

Табела 13. 
 
 
 

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 

 

48



 

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 

 
 

 
Услуге одржавања 2004 2005 2006 УКУПНО 
ХЕ на Неретви (КМ) 627.000 916.560 981.000 2.524.560 
Производња ел. енергије (GWh) 1610,5 1427 1389,2 4426,7 
Јединични варијабилни трошак 
(пф/кWh) 0,039 0,064 0,071 0,057 

Табела 14. 
 
Фиксне трошкове пословања хидроелектрана анализирани смо на основу 
података из биланси успјеха: остварење 2004, план 2005. и план за 2006. годину, 
бруто билансе (И-XИИ 2004..) и осталих докумената достављених од стране 
Подносиоца захтијева. Поредећи ставке фиксних трошкова из наведених 
докумената, констатујемо да нема битних одступања и прихваћамо исте у 
износима који су наведени од стране Подносиоца захтијева. 
 
Алокација фиксних трошкова заједничких послова и дирекције јавног предузећа 
извршена је на истовјетан начин као и за  термоелектране. 
 
Трошкови осталог материјала на Дирекцији јавног предузећа, износ поврата и 
износ осталих прихода, наведени у табелама потребног прихода за ХЕ на 
Неретви анализирали смо на исти начин као и код термоелектрана и извршили 
одговарајуће прилагодбе Табела потребног прихода. (Прилог број 6, 8. и 9. 
овог извјештаја) 
 
У табелама 15 и 16. приказан су варијабилни трошкови хидроелектрана, 
потребан приход умањен за износ варијабилних трошкова и износ потребног 
прихода према нашем прорачуну. 
 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА  ХЕ Јабланица ХЕ Грабовица ХЕ Салаковац 
Варијабилни трошкови хидроелектрана 
(000 КМ) 4.842,45 2.324,26 2.897,50 

Потребан приход-варијабилни трошкови  
(000 КМ) 14.519,526  15.221,790  24.055,765  

Потребан приход (000 КМ) 18.959,8 17.037,2 26.181,1 
Табела 15. 
 
Количине планиране производње електричне енергије и расположива снага 
хидроелектрана  преузете су из Нацрта електроенергетске билансе Јавног 
предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево  за 2006. годину 
и приказане у табели 16. 
 
 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА  ХЕ Јабланица ХЕ Грабовица ХЕ Салаковац 
Планирана производња ел. енергије 
(GWh) 695,80 286,80 406,60 

Расположива снага (МW) 145 114 210 
Табела 16. 
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Укупна производња електричне енергије за 2006. годину ХЕ на Неретви 
планирана је за потребе тарифних купаца Јавно предузеће Електропривреда 
Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево . 
 
У складу одредбама Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке и 
нашег приједлога потребног прихода за ХЕ на Неретви за 2006. годину  
израчунали смо јединичну цијену снаге и јединичну цијену електричне енергије 
на прагу производних јединица како слиједи: 
 

ХЕ Неретва ХЕ Јабланица ХЕ Грабовица ХЕ Салаковац 
Јединична цијена цијена ел. енергије 
(пф/кWh) 0,696  0,810  0,713  

Јединична цијена снаге (КМ/кW) 97,361  129,061  110,874  

 
Јединична цијена електричне енергије за ХЕ на Неретви износи: 0,724 
пф/кWh. 
 
Јединична цијена снаге за ХЕ на Неретви износи: 111,03 КМ/кW. 
 
Збирни подаци дјелатности производње приказани су у табели 17. 
 

ЕЛЕКТРАНА ТЕ Тузла ТЕ Какањ ХЕ на 
Неретви Укупно 

Планирана производња (GWh) 2.481,30 2.092,9 1.389,2 5.963,4 
Планирана производња ел. енергије за тарифне купце 
(GWh) 1.613,1 1.353,8 1.389,2 4.356,10 

Расположива снага (МW) 603 392 469 1.464 
Потребан приход – тарифни купци (000 КМ) 141.688,34  146.686,00  62.178,10  350.552,43  
Варијабилни трошкови тарифних купаца (000 КМ) 99.224,25 74.875,32 10.064,20 184.147,38 

Табела 17. 
 
Јединична цијена електричне енергије на прагу производње: 4,228 пф/кWh. 
 
Јединична цијена расположиве снаге на прагу производње: 113,653 КМ/кW. 
 
 
   VII. ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД 
 
                Ове 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 
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изниман труд да се оцјене трошкови подносиоца захтјева у мјери у којој је то 
могуће. Иако приликом подношења захтјева подносилац захтјева иницијално 
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 које је подносилац захтјева могао извршити процјену а који 
су више пута захтјевани од подносиоца захтјева. Чињеница је да према овом 
извјешћу, у овом тренутку, изгледа да су неки трошкови оправдани, међутим 
током времена како се база података буде побољшавала и попуњавала и 
оправданост трошкова ће се побољшавати тако да ће се тек на крају прелазног 
периода знати који су трошкови заиста оправдани. Обзиром на наведено, ФЕРК 
ће од подносиоца захтјева у наредним тарифним поступцима тражити  
достављање  таквих захтјева  који ће садржавати довољно података који ће 
довести до коначног циља, а то је потпуна оправданост трошкова. 
 
         Иако смо неке трошкове подносиоца захтјева посматрали како је то 
подносилац захтјева исказао али у мјери како је то било могуће у овом  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 
постепености у примјени усвојене тарифне методологије, гдје је ФЕРК јасно 
изразио свој став о постепеном увођењу међународно прихваћене регулаторне 
праксе и постепеном 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 додатну вриједност, а која  подразумјева и постепеност 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 тарифа за 
дјелатност производње, 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 Јавно предузеће Електропривреда 
Босне и Херцеговине д.д.-Сарајево , умјешачи  Алуминиј д.д. Мостар, Јавно 
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подузеће “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне”дионичко 
друштво Мостар, „Mittal Steel Зеница“ д.о.о. Зеница и „Удружење за заштиту 
интереса потрошача“ Сарајево своје коментаре на овај извјештај могу доставити 
Водитељу поступка до 21.12.2005. до 16:00 часова. 
 
Овај извјештај потписују: 
Славица Стојчић                                                                        Санела Покрајчић 
 
 
Број:  07-02-647-19/18/05 
Датум:19.12.2005.године 
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