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Број: 07-02-979-44/21/06 
Мостар, 27.04.2007. године 
 

На основу члана 14, члана 15, члана 29, члана 32, члана 50. и члана 89. Закона 
о електричној енергији („Службене новине ФБиХ“ број 41/02, 24/05, 38/05), члана 
12. став (1) и члана 14. став (1) Статута Регулаторне комисије за електричну енергију 
у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број 13/04), члана 31. 
став (2), члана 37. став (4), члана 55. и члана 58. Пословника о раду ФЕРК-а 
(„Службене новине ФБиХ“ број 59/04), те члана 75. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању захтјева и жалби Регулаторне комисије за електричну 
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број 37/05) 
и члана 9, члана 12, члана 25, члана 52,  члана 56, члана 59. и члана 71. Правилника 
за тарифну методологију и тарифне поступке („Службене новине ФБиХ“ број 45/05), 
рјешавајући у другом тарифном поступку по захтјеву Јавног подузећа 
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар 
примљеним под бројем 07-02-979/21/06 од 14.11.2006. године, Регулаторна комисија 
за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК је 27.04.2007. 
године на VII. редовној сједници донијела слиједеће 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Јавном подузећу „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ 
дионичко друштво Мостар за обављање дјелатности производње електричне 
енергије одбрава се потребан годишњи приход од неквалификованих 
(тарифних) купаца заснован на признатим планским трошковима за 
билансирану производњу електричне енергије и снаге за 2007. годину у 
износу од 63.599.000  КМ.  

2. Цијене електричне енергије на прагу хидроелектрана Јавног подузећа 
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво 
Мостар утврђене на основу одобреног потребног прихода из тачке 1. овог 
рјешења су:  

a. ХЕ Мостар: просјечна цијена електричне енергије у износу од  0,04368 
КМ/кWh са слиједећом структуром - јединична цијена снаге у износу 
од 121,47222 КМ/кW годишње и – јединична цијена електричне 
енергије у износу од 0,00615 КМ/кWh 

b. ХЕ Јајце I и ХЕ Јајце II: просјечна цијена електричне енергије у износу 
од 0,03162 КМ/кWh са слиједећом структуром - јединична цијена 
снаге у износу од 107,57778 КМ/кW годишње и – јединична цијена 
електричне енергије у износу од 0,00567 КМ/кWh 

c. ПХЕ Чапљина: просјечна цијена електричне енергије у износу од  
0,07611 КМ/кWh са слиједећом структуром - јединична цијена снаге  у 
износу од 29,79318 КМ/кW годишње и – јединична цијена електричне 
енергије у износу од   0,01398  КМ/кWh 

d. ХЕ Рама: просјечна цијена електричне енергије у износу од  0,03389 
КМ/кWh са слиједећом структуром - јединична цијена снаге у износу 
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од 101,72500 КМ/кW годишње и – јединична цијена електричне 
енергије у износу од  0,00558  КМ/кWh 

e. ХЕ Пећ Млини: просјечна цијена електричне енергије у износу од  
0,08447 КМ/кWh са слиједећом структуром - јединична цијена снаге у 
износу од 189,96667 КМ/кW годишње и – јединична цијена 
електричне енергије у износу од  0,00532  КМ/кWh 

f. Укупна просјечна цијена електричне енергије   у износу од 0,04344    
КМ/кWh са слиједећом структуром - јединична цијена снаге у износу 
од 67,56566 КМ/кW годишње и – јединична цијена електричне 
енергије у износу од 0,00689 КМ/кWh 

3. Просјечне цијене и структуре цијена електричне енергије на прагу 
хидроелектрана утврђене у износима наведеним у тачки 2. овог рјешења 
примјењују се ради утврђивања тарифних ставова за снабдијевање 
неквалификованих (тарифних) купаца Јавног подузећа „Електропривреда 
Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар почевши од 
01.04.2007. године. 

4. Ово рјешење је коначно. 
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној 

табли и web страници ФЕРК-а, а диспозитив овог рјешења и у „Службеним 
новинама ФБиХ“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Члан 9. став (1) Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке 

прописује да ФЕРК врши анализу и верификацију свих трошкова које је 
електропривредно друштво укључило у свој потребан приход, а у складу са ставом 
(3) истог члана сва електропривредна друштва морају рачуноводствене податке 
приказати одвојено за све регулисане и нерегулисане дјелатности, те само трошкови 
настали обављањем регулисаних дјелатности укључују се у одобрени потребни 
приход. Члан 12. истог Правилника поред осталог прописује да се потребан приход 
утврђује у дјелатности производње за сваку производну јединицу електране која 
производи електричну енергију за неквалификоване (тарифне) купце. Члан 25. став 
(1) овог правилника прописује да се цијене електричне енергије на прагу 
производних јединица одређују на основи одобреног потребног прихода и плана 
производње електричне енергије за неквалификоване (тарифне)  купце, који је 
укључен у електроенергетски биланс. Чланом 52. став (1) овог правилника 
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. У складу са чланом 56. истог правилника прописано је да је дискреционо 
право и овлашћење ФЕРК-а прихватити предложене тарифе или их прилагодити на 
одговарајући начин, док је чланом 71. прописано да ће ФЕРК, уважавајући начело 
постепеног увођења међународно прихваћене регулаторне праксе и постепеног 
увођења општеприхваћених међународних стандарда у тарифном поступку, водити 
рачуна о избјегавању наглих и великих промјена тарифа у прелазном периоду, 
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односно о постепеном укидању унакрсних субвенција између електропривредних 
дјелатности, категорија и група потрошње, као и о постепености при одобравању 
стопе поврата на власнички капитал, те да постепеност у примјени тарифне 
методологије у прелазном периоду подразумијева и постепеност у евентуалним 
измјенама тарифа, које ће на крају прелазног периода у потпуности бити засноване 
на оправданим трошковима. 
 
Захтјев 
 
             На основу напријед наведеног, ФЕРК је 14.11.2006. године примио од 
подносиоца захтјева Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег 
Босне“ дионичко друштво Мостар Захтјев за одобрење тарифа за дјелатност 
производње електричне енергије уписан под бројем 07-02-979/21/06, уз који је 
доставио Додатак Д.   

 
У Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије 

предложен је потребан приход производње електричне енергије од 64.218.000 КМ, 
те да су „трошкови набавке и производње електричне енергије за 2007. годину већи 
за 26.753.112 КМ или за 11,79%, а просјечна цијена (набавке и производње) за 
18,11%. Ово значи како досадашње трошкове набавке и производње, распоређене 
према планираној структури за 2006. годину на категорије потрошача, треба 
повећати за 18,11% на тарифне ставове за купце на високом напону (110 кV и више), 
односно за 7,70% на тарифне ставове средњег (35 кV, 10(20) кV) и ниског напона. 
Због смањења плана потрошње по категоријама купаца односно због смањења 
укупног конзума у односу на 2006. годину да би се надокнадили повећани трошкови 
набавке, због раније изнијетих разлога, садашњи ниво цијене производње и набавке 
електричне енергије треба повећати за 22,42% за купце на високом напону (110 кV  
и више), а за категорије купаца на средњем и ниском напону укупно за 11,16%.“. Уз 
захтјев за одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије 
подносилац захтјева је доставио и приједлог тарифних ставова.  
 

У циљу допуне наведеног захтјева, подносилац захтјева је ФЕРК-у доставио 
Допуну Захтјева за одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије 
20.11.2006. године примљене под бројем 07-02-979-01/21/06 уз коју је доставио 
податке о:  

• оствареним трошковима, приходима и расходима у дјелатности производње 
електричне енергије за 2005. годину 

•  пројицираним трошковима, приходима и расходима у дјелатности 
производње електричне енергије за 2007. годину 

•  стању средства, обавеза и капитала у дјелатности производње за 2005. 
годину. 

 
Дана 21.11.2006. године подносилац захтјева је ФЕРК-у доставио Допуну 

Захтјева за одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије 
примљене под бројем 07-02-979-02/21/06 уз коју је доставио податке о:  

• лиценцираним средствима у дјелатности производње за 2005. годину, 
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•  броју и структури запослених у току 2005. године, 
•  реализованим дугорочним кредитима у току 2005. године 
•  стању обртних средстава у 2005. години, 
•  оствареним  инвестицијама у 2005. години за дјелатност производње, 
•  оствареној  и планираној производњи електричне енергије на прагу 

генератора и прагу хидроелектрана за 2005. годину, 
•  планираним и оствареним застојима агрегата за 2005. годину, 
•  планираним резервама акумулисане енергије у акумулацијама 

хидроелектрана. 
 

Дана 04.12.2006. године подносилац захтјева је ФЕРК-у доставио Допуну 
Захтјева за одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије 
примљене под бројем 07-02-979-03/21/06 уз коју је доставио слиједеће документе :  

 
• Планирани електроенергетски биланс за 2007. годину 
• План и ребаланс  Привредног плана за 2005. годину 
• Извјештај о пословању I-XII 2005. године. 

 
Приликом прегледа комплетности поднесеног захтјева, у складу са чланом 

39. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева и жалби ФЕРК-а, а у 
вези с чланом 52. став (2) Правилника за тарифну методологију и тарифне 
поступке, ФЕРК је утврдио како 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 тачни, као и да Захтјев не садржи 
све документе и податке предвиђене чланом 53. истог правилника, односно 
наведене у Прилогу 2. тог правилника. Такође, утврђено је да подносилац захтјева 
није испунио обавезу из члана 54. Правилника за тарифну методологију и тарифне 
поступке, којим је одређено да регулисано електропривредно друштво које 
подноси захтјев за тарифу у складу са овом правилником мора доставити 
појединачна обавјештења о захтјеву свим својим купцима на исти начин на који им 
дистрибуише фактуре, те је истим чланом прописан садржај тог обавјештења. 
 

Због наведеног, ФЕРК је, поступајући у складу са чланом 40. Правилника о 
јавним расправама и рјешавању захтјева и жалби ФЕРК-а, односно чланом 52. став 
(4) Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, доставио подносиоцу 
захтјева Обавјештење о недостацима поднесених Захтјева за одобрење тарифа у 
дјелатностима производње, дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом бр. 
07-02-979-04/21/06 од 14.12.2006. 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. 
 

У остављеном року од осам дана од дана пријема Обавјештења о 
недостацима, подносилац захтјева је ФЕРК-у доставио допис примљен у ФЕРК 
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22.12.2006. године под бројем 07-02-979-05/21/06, уз који је доставио дио тражене 
документације и података. Дио тражене документације и података подносилац 
захтјева је доставио накнадно и уз допис примљен под бројем 07-02-979-06/21/06 од 
29.12.2006. године. У допису од 09.01.2007. године који је у ФЕРК примљен под 
бројем 07-02-979-07/21/06, подносилац захтјева је доставио ФЕРК-у нови приједлог 
Тарифних ставова за продају електричне енергије неквалификованим (тарифним) 
купцима с датумом примјене од 01.01.2007. године.  

 
Уз допис од 09.01.2007. године, подносилац захтјева је доставио и измјену 

Додатка Д. (Образложење цијена електричне енергије), којег је доставио уз Захтјев 
14.11.2006. године, у којој је навео потребан приход дјелатности производње у 
износу од 67.875.400 КМ којег је добио „уз задржавање исте одобрене производне 
просјечне цијене за 2006. годину у износу од 46,49 КМ/МWh. Трошкови набавке и 
производње у 2007. години већи су за 53.469.522, 95 КМ или за 23,57% у односу на 
2006. годину, а просјечна цијена већа је за 22,245 КМ/МWh или 11,374 ЕУР/МWh 
или 33,33 %. Ово значи да досадашње трошкове набавке и производње распоређене 
према планираној структури треба алоцирати на категорије и групе како слиједи: 

- важеће тарифне ставове за категорију 110 кV и више 
- важеће у 2006. години за набављену и произведену електричну енергију 

увећати за 33,33% 
- тарифне ставове за категорије средњег и ниског напона, укупне трошкове 

набавке и производње електричне енергије те дистрибуције и снабдијевања 
треба увећати просјечно за 14,14% . 

Алоцирајући повећане трошкове на категорије купаца долазимо до различитих 
повећања постојећих тарифних ставова па на тај начин долазимо и до дјеломичног 
реструктурирања цијена између појединих категорија што представља један од 
циљева у прелазном периоду. Повећање цијена по категоријама износи: 

- 110 кV и више      33,33% 
- 35 кV                             24,39% 
- 10 кV               19,93% 
- домаћинства 0,4 кV        20,19,% 
- јавна расвјета 0,4, кV   17,69 % 
- остала потрошња 0,4 кV                14,79% “   

 
Осим наведеног допуњавања документације поднесене уз Захтјев за 

одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије у напријед 
наведеним дописима, подносилац захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
је обавјестио ФЕРК 22.12.2006. године дописом примљеним под бројем 07-02-1113-
02/06 о реализацији тендера, који су расписани за набавку електричне енергије за 
2007. годину. Наведено је да је, у складу са расписаним конкурсима, а за 
обезбјеђење недостајуће енергије, ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
обезбједила од ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево 658 GWh, ЕФТ-а 438 GWh, 
Корлеа-е 438 GWh, те Езпада-е 438 GWh, што укупно износи 1.972 GWh. ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар је навела да је, уз производњу из властитих 
електрана од 1.464 GWh за 2007. годину, коначно успјела затворити 
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електроенергетски биланс за 2007. годину, те да су уговори о набавци електричне 
енергије потписани.  
 

У складу са чланом 9. и 71. Правилника за тарифну методологију и тарифне 
поступке, ФЕРК је 23.01.2007. године донио Одлуку о провођењу другог тарифног 
поступка бр. 07-07-83-01/07, на основу података које је доставио подносилац 
захтјева, а задржао је право да током тарифног поступка захтијева сву тражену, а 
недостајућу документацију, податке и информације, као и достављање процјене 
истих од подносиоца захтјева, с тим да је ФЕРК задржао и право властите процјене 
истих, а све у складу са Правилником за тарифну методологију и тарифне поступке. 
Истом одлуком ФЕРК је утврдио да је започео други тарифни поступак, као и 
поступак формалне расправе по Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност 
производње електричне енергије примљеним под бројем 07-02-979/21/06 од 
14.11.2006. године подносиоца захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, 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. Дана 
23.01.2007. године ФЕРК је донио и Одлуку о именовању водитеља поступка у 
другом тарифном поступку бр. 07-07-83-02/07, којом је именовао водитеља поступка 
формалне расправе, одредио његова овлашћења и обавезе, као и запосленике ФЕРК-
а, који заједно с именованим водитељем поступка припремају коначни писани 
извјештај, те којом одлуком је одређено да именовани водитељ поступка и 
запосленици ФЕРК-а извјештај достављају странама у поступку на коментаре, које 
водитељ поступка и именовани запосленици ФЕРК-а заједно с 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 24.01.2007. 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 с 
основним елементима поднесеног захтјева, те су заинтересована лица обавјештена 
да могу поднијети своје писане коментаре на поднесене захтјеве до 31.01.2007. 
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 поднесе захтјев за стицање статуса умјешача, као и да има 
директан интерес у поступку, који је различит од општег јавног интереса и да 
располаже подацима и чињеницама од важности за формалну расправу у другом 
тарифном поступку који се води пред ФЕРК-ом, што ФЕРК оцјењује у сваком 
појединачном случају. 
 

У одређеном року за подношење писаних коментара на захтјев 
заинтересованих лица, у ФЕРК-у је под бројем 07-02-979-12/21/06, 31.01.2007. 
године примљен један коментар од физичког лица који упозорава ФЕРК на висину 
важећих тарифних ставова и превелик износ који се плаћа за мјерно мјесто, као и на 
превелик захтјев за повећањем цијена које је поднио подносилац захтјева. 

 



REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU 
ENERGIJU U FEDERACIJI  

BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ 
ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И  

XЕРЦЕГОВИНЕ - Ф Е Р К 

 

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 

Id.br.: 4227378050005 ; Porezni br.: 17004752 ; Transakcijski račun: 1610200031700086 kod Raiffeisen banke 

7 

Након рока за подношење писаних коментара на захтјев, ЈП „Броћанац“ 
Читлук је поднијело 06.02.2007. године своје коментаре на захтјев примљене под 
бројем 07-02-979-23/21/06 у којима се наводи утицај повећања цијена електричне 
енергије на нормално пословање ЈП „Броћанац“ Читлук. 

 
Дана 13.12.2006. године ФЕРК је под бројем 07-02-1113/06 примио од 

подносиоца захтјева допис којим ФЕРК извјештајује да и поред проведених јавних 
конкурса и директних преговарачких поступака није обезбједио потребних 908 GWh 
и у којем тражи примјену члана 75. Правилнка за тарифну метоологију и тарифне 
поступке. Поводом овог дописа, ФЕРК је 14.12.2006. године под бројем 07-02-1113-
01/06 од подносиоца захтјева затражио доставу извјештаја о реализацији тендера о 
набавци електричне енергије за 2007. годину.  На основу захтјева ФЕРК-а 
подносилац захтјева је 22.12.2006. године ФЕРК-у доставио информацију примљену 
под бројем 07-02-1113-2/06 у којој ФЕРК извјештава о потписаним уговорима за 
набавку 1972 GWh На основу којих је успио затворити електроенергетски биланс за 
2007. годину.   
 

Дана 25.01.2007. године под бројем 07-02-979-09/21/06 ФЕРК је примио 
допис подносиоца захтјева, у којем је исти навео да је ФЕРК у складу са чланом 72. 
став (2) Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке пропустио 
покренути тарифни поступак за 2007. годину у 2006. години, те такву одлуку тек 
донио 23.01.2007. године на захтјев подносиоца захтјева. Навео је и да рокови 
провођењу формалних расправа за регулисане дјелатности истог, како су наведени у 
Одлуци о провођењу другог тарифног поступка бр. 07-07-83-01/07 од 23.01.2007. 
године, угрожавају интересе и потребе свих купаца подносиоца захтјева и рад 
цијелог електроенергетског система и пословање подносиоца захтјева. Наведено је 
да Одлука о провођењу другог тарифног поступка доводи подносиоца захтјева у 
ситуацију да исти неће моћи испуњавати обавезе по склопљеним уговорима за 
набавку електричне енергије у 2007. години, што ће имати за посљедицу отказивање 
уговора за набавку електричне енергије, а тиме је угрожено снабдијевање свих 
неквалификованих (тарифних) купаца. Наведено је и да се тражи примјена члана 75. 
Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, јер се само досљедном 
примјеном овог члана може обезбједити нормалан рад електроенергетског система, 
пословање подносиоца захтјева и обезбјеђење електричне енергије за све 
неквалификоване (тарифне) купце. У допису се тражи, да се, како су настале 
изванредне околности у складу са чланом 75. наведеног правилника, донесена 
Одлука о провођењу другог тарифног поступка хитно ревидује и донесе одлука о 
новим тарифним ставовима за 2007. годину, најкасније до краја фебруара 2007. 
године, те да ће, уколико се у овом року не заврши тарифни поступак, сву 
одговорност за посљедице сносити ФЕРК.   

 
У поводу овог дописа примљеног под бројем 07-02-979-09/21/06, ФЕРК је 

26.01.2007. године упутио подносиоцу захтјева допис бр. 07-02-979-10/21/06, 07-02-
980-07/22/06 и 07-02-981-08/23/06. У свом допису, ФЕРК је обавјестио подносиоца 
захтјева да, с обзиром да је ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 14.11.2006. 
године поднијела захтјеве за одобрење тарифа и то за дјелатности производња, 
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дистрибуција и снабдијевање електричном енергијом, није било потребе да ФЕРК 
донесе посебну одлуку о року за  подношење захтјева за одобрење тарифа у другом 
тарифном поступку, а у складу са чланом 52. став (1) Правилника за тарифну 
методологију и тарифне поступке, којим је прописано да се тарифни поступак 
покреће подношењем захтјева ФЕРК-у од регулисаног електропривредног друштва 
или на иницијативу ФЕРК-а. ФЕРК је у наведеном допису одбио тврдње подносиоца 
захтјева како је ФЕРК својом Одлуком о покретању другог тарифног поступка 
угрозио набавку недостајуће електричне енергије од ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ 
д.д. Мостар, те је навео да ФЕРК нити жели нити има могућности утицати на 
планирање и провођење набавке електричне енергије за потребе купаца овог јавног 
предузећа. Навео је и да је подносиоцу захтјева, у складу са Законом о електричној 
енергији, издата Почетна Дозвола за рад – лиценца за снабдијевање електричном 
енергијом 1. реда под условом уредног снабдијевања електричном енергијом купаца 
којима није дозвољен слободан избор испоручиоца електричне енергије уз 
придржавање прописаних тарифа електричне енергије и економичне куповине 
електричне енергије. ФЕРК је подсјетио подносиоца захтјева да је исти, према 
прилогу који је доставио 14.11.2006. године уз захтјеве за покретање тарифног 
поступка под пуном материјалном и казненом одговорношћу тврдио да укупни 
трошкови набавке у складу са проведеним јавним конкурсом за недостајуће 
количине електричне енергије за неквалификоване (тарифне) купце износе 1.908 
GWh односно 189.393.172 КМ и како према томе просјечна набавна цијена износи 
99,26 КМ/МWh или 50,75 ЕУР/МWh. Навео је и да је подносилац захтјева својим 
дописом од 22.12.2006. године, који је у ФЕРК примљен под бројем 07-02-1113-
02/06 обавјестио ФЕРК, да су поступци набавке електричне енергије завршени 
22.12.2006. године, али да од тада ФЕРК-у није доставио никакве информације 
везане за предметне набавке и склопљене уговоре по истима, укључујући и 
динамику плаћања, док је документацију уз захтјеве за одобрење тарифа и то за 
дјелатности производња, дистрибуција и снабдијевање електричном енергијом 
допуњавао два мјесеца и то од 14.11.2006. године као дана подношења наведених 
захтјева све до посљедње допуне 22.01.2007. године када је тек доставио дио 
потребне документације за одређивање тарифа снабдијевања. Такође, ФЕРК је 
упозорио подносиоца захтјева да, у складу са наведеним, исти није ФЕРК-у доказао 
како је дошло до изванредних околности којима би била угрожено снабдијевање 
неквалификованих (тарифних) купаца електричном енергијом, те да одговорност за 
планирање и набавку електричне енергије, као и за непотпуно и неуредно 
достављање документације уз захтјеве за одобрење тарифа сноси ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар. ФЕРК је навео и да ће провести тарифни 
поступак што ефикасније, проводећи све своје активности, укључујући и 
утврђивање оправданих трошкова регулисаног електропривредног друштва, као и до 
сада, на начин прописан Законом о електричној енергији, а у складу са 
овлашћењима и обавезама које су ФЕРК-у дане кроз одредбе овог закона. 
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Умјешачи 
 

Дана 24.01.2007. године, ФЕРК је примио допис – Захтјев за стицање статуса 
умјешача у овом поступку формалне расправе примљен под бројем 07-02-979-
08/21/06 подносиоца „Алуминиј“ д.д. Мостар, који је навео да исти има изнимно 
велик интерес за стицање статуса умјешача у поступку формалне расправе за 
производњу електричне енергије по захтјеву ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар, јер комплетна испорука електричне енергије иде преко тог јавног 
предузећа, као и из разлога што је „Алуминиј“ д.д. Мостар највећи потрошач 
електричне енергије у Федерацији БиХ и Босни и Херцеговини, те је навео да је 
његов интерес да кроз статус умјешача допринесе изналажењу најбољих рјешења 
код доношења тарифа за електричну енергију у 2007. годину. Навео је и да постоји 
могућност да „Алуминиј“ д.д. Мостар обезбједи један дио електричне енергије за 
своје потребе преко ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, те да би у том случају 
тарифе за преостали дио енергије биле знатно повољније. 

 
Дана 30.01.2007. године, ФЕРК је примио допис – Захтјев за стицање статуса 

умјешача у овом поступку одобравања тарифа ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ„ д.д. 
Мостар, примљен под бројем 07-02-979-11/21/06 подносиоца захтјева Б.С.И. д.о.о. 
Јајце, који је навео како исти припада категорији купаца 110 кV и више и то као 
квалификовани купац, који не користи тај статус, а који се бави производњом 
феролегура с просјечном мјесечном потрошњом електричне енергије од 15.000 МWh 
(само за рад пећи, не укључујући ту и помоћна постројења) при чему са садашњом 
цијеном електричне енергије удио трошкова за електричну енергију у готовом 
производу прелази 45-50%, те да би свако повећање за истог значило немогућност 
даљњег одржања економски оправдане производње, али да при томе држи и да су 
захтјеви ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар у погледу повећања цијене 
неприхватљиви, те да се из свих тих разлога обраћа као заинтересована страна за 
учествовање у расправи везано за формирање цијена за категорији купаца 110 кV и 
више. Овај подносилац Захтјева за стицање статуса умјешача навео је и да је 
заинтересован у поступку расправе добити могућност утврђивања да ли су трошкови 
дистрибуције урачунати у тарифу, те да сматра да постоји субвенционисање између 
појединих категорија потрошње, а како не жели и не може плаћати за остале 
категорије потрошача. Навео је и да би, као купац са статусом квалификованог 
купца, могао у 2007. години пронаћи и добављати електричну енергију по 
повољнијој цијени, што би утицало на количину електричне енергије коју увози ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, јер уколико би исти набављао одређену 
количину електричне енергије, то би имало позитиван ефекат на негативни 
електроенергетски биланс ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар.  

 
Такође, 31.01.2007. године, ФЕРК је примио допис – Захтјев за стицање 

статуса умјешача у овом поступку одобравања тарифа ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ„ 
д.д. Мостар, примљен под бројем 07-02-979-15/21/06 подносиоца захтјева Удружење 
послодаваца ФБиХ. 
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Рјешавајући по поднесеним захтјевима за стицање статуса умјешача у 
поступку покренутом по Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност производње 
електричне енергије ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, ФЕРК је донио 
02.02.2007. године Закључак број 07-02-979-16/21/06, којим се одобрава Захтјев за 
стицање статуса умјешача подносиоца „Алуминиј“ д.д. Мостар, Закључак број 07-
02-979-17/21/06, којим се одобрава Захтјев за стицање статуса умјешача подносиоца 
Б.С.И. д.о.о. Јајце и Закључак број 07-02-979-18/21/06, којим се одобрава Захтјев за 
стицање статуса умјешача подносиоца Удружење послодаваца ФБиХ.  

 
У складу са чланом 48. став (2) Правилника о јавним расправама и рјешавању 

захтјева и жалби ФЕРК-а, ФЕРК је путем Обавјештења бр. 07-02-979-22/21/06 од 
02.02.2007. године обавјестио подносиоца захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар о одобрењу статуса умјешача у другом тарифном поступку „Алуминију“ д.д. 
Мостар, Б.С.И. д.о.о. Јајце и Удружењу послодаваца ФБиХ. 

 
Поводом наведеног Обавјештења ФЕРК-а, подносилац захтјева је под бројем 

07-02-979-26/21/06 дана 16.02.2007. године доставио ФЕРК-у Допис – Приговор  на 
Закључке ФЕРК-а од 2.2.2007. године бр. 07-02-979-17/21/06, бр. 07-02-980-13/22/06, 
бр. 07-02-981-14/23/06 и бр. 07-02-979-16/21/06 о одобрењу статуса умјешача, у 
другом тарифном поступку Б.С.И. д.о.о. Јајце и „Алуминиј“ д.д. Мостар, купце који 
су стекли статус квалификованог купца, а у којем је затражио да ФЕРК преиспита и 
поништи Закључке ФЕРК-а од 02.02.2007. године о одобрењу статуса умјешача у 
другом тарифном поступку. У наведеном Допису, подносилац захтјева се позвао на 
Одлуку о обиму, условима и временском распореду отварања тржишта електричне 
енергије у БиХ, члан 5. став (2), у складу са којим купац који испуњава услове и 
критерије за добивање статуса квалификованог купца може задржати статус 
неквалификованог (тарифног) купца ако процијени да је то у његовом интересу. 
Навео је и да је, с обзиром да су се купци који су добили статус квалификованог 
купца изјаснили и процијенили да им је у интересу задржати статус 
неквалификованог (тарифног) купца те самом могућношћу да се у прелазном 
периоду изјашњавају, ако им је то у интересу, као неквалификовани (тарифни) 
купци, истим дата повлашћеност на штету осталих неквалификованих (тарифних) 
купаца, те да сматра да исти у поступку јавне расправе у тарифном поступку не могу 
учествовати у статусу умјешача, те утицати на процес тарифног поступка и 
вриједност тарифа и тарифних ставова у интересу њих самих, а на штету осталих 
неквалификованих (тарифних) купаца. Даље се подносилац захтјева осврнуо на то 
да се у образложењу Закључака наводи: „Подносилац је посебно нагласио како 
постоји могућност Б.С.И. д.о.о. Јајце и „Алуминија“ д.д. Мостар да обезбједе један 
дио електричне енергије за своје потребе преко ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар, што би имало позитиван ефекат на негативни електроенергетски биланс ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар“, те је навео да мора упозорити да ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар није добила никакав захтјев за евентуално 
обезбјеђење електричне енергије од самих велепотрошача, како то ФЕРК наводи у 
Закључку, те да му није јасно на који би се начин такав вид обезбјеђења електричне 
енергије реализовао. 
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На основу пажљивог разматрања свих навода из Дописа подносиоца захтјева, 
ФЕРК је путем Дописа – Одговор на Приговор на Закључке ФЕРК-а од 02.02.2007. 
године о одобрењу статуса умјешача у другом тарифном поступку бр. 07-02-979-
27/21/06, 07-02-980-19/22/06 и 07-02-981-21/23/06 од 19.02.2007. године истом дао 
одређена појашњења. Појаснио је да је приликом објаве Обавјештења за јавност о 
поднесеним Захтјевима за одобрења тарифа за дјелатност производње, дистрибуције 
и снабдијевања електричном енергијом подносиоца захтјева ЈП „Електропривреда 
ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, ФЕРК у складу са својим правилима и прописима, дао 
могућност било којем заинтересованом лицу, па тако и било којем 
неквалификованом (тарифном) купцу, да стекне статус умјешача, уколико докаже да 
има директан интерес у поступку по захтјеву за одобрење тарифа или по приједлогу 
тарифних ставова у вези којег подноси захтјев за стицање статуса умјешача, а који је 
различит од општег јавног интереса и да располаже подацима и чињеницама од 
значаја за формалну расправу у другом тарифном поступку који се води пред ФЕРК-
ом. ФЕРК је напоменуо да су „Алуминиј“ д.д. Мостар и Б.С.И. д.о.о. Јајце стекли 
статус квалификованог купца у складу са одредбама Правилника о стицању статуса 
квалификованог купца („Службене новине ФБиХ“ бр. 53/06), те да су се, у складу с 
наведеним Правилником, чланом 9. став (1) тачка б), исти опредијелили да у 2007. 
години не користе право избора свог снабдјевача и да се снабдијевају као 
неквалификовани (тарифни) купци од снабдјевача неквалификованих (тарифних) 
купаца у 2007. години. ФЕРК је навео при томе и да су, на основу наведеног, исти 
имали могућност, као било који други неквалификовани (тарифни) купац, поднијети 
захтјев за стицање статуса умјешача, а да се приликом рјешавања захтјева за 
стицање статуса умјешача „Алуминија“ д.д. Мостар и Б.С.И. д.о.о. Јајце, ФЕРК 
руководио разлозима образложеним у Закључцима, а који се односе на то да је, 
према подацима којима ФЕРК располаже, „Алуминиј“ д.д. Мостар највећи купац 
електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине, а Б.С.И. д.о.о. Јајце један од 
већих купаца електричне енергије којег снабдијева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар, те да цијене електричне енергије директно утичу на њихово пословање и да 
управо ове чињенице иду у прилог постојања директног интереса „Алуминија“ д.д. 
Мостар и Б.С.И. д.о.о. Јајце за учествовање у другом тарифном поступку као 
умјешача. ФЕРК је скренуо пажњу подносиоцу захтјева да у цитираним дијеловима 
образложења Закључака, ФЕРК само појашњава оно што је подносилац захтјева за 
стицање статуса умјешача поред већ споменутог навео у свом захтјеву, а да се 
приликом одобравања статуса умјешача, ФЕРК водио разлозима, које је јасно навео 
у образложењу Закључака, те је подсјетио подносиоца захтјева да уколико током 
другог тарифног поступка, нека од страна у поступку буде располагала новим 
чињеницама или новим доказима, дужност је те стране у поступку, у циљу 
утврђивања свих релевантних чињеница, изњети исте током поступка и да ће се о 
истим расправљати на припремним и формалним расправама. ФЕРК је навео да 
уважавајући све напријед наведено, у складу са важећим законима, те правилима и 
прописима ФЕРК-а, ФЕРК нема могућност поништавања предметних Закључака.    
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Припремна расправа 
 

Поступајући у складу са чланом 51. Правилника о јавним расправама и 
рјешавању захтјева и жалби ФЕРК-а, именовани водитељ поступка је заказао 
припремну расправу у другом тарифном поступку по поднесеном Захтјеву за 
одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије подносиоца захтјева 
Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне„ дионичко 
друштво Мостар. Дана 20.02.2007. године одржана је припремна расправа за 
формалну расправу по Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност производње 
примљеном под бројем 07-02-979/21/06 од 14.11.2006. године, у присуству 
овлашћених представника подносиоца захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар, умјешача „Алуминија“ д.д. Мостар, запосленика ФЕРК-а и водитеља 
поступка. Умјешачи Б.С.И. д.о.о. Јајце и Удружење послодаваца ФБиХ, иако уредно 
позвани, нису присуствовали припремној расправи. У позиву за припремну расправу 
подносилац захтјева је позван да до 08.02.2007. године, а умјешачи до 09.02.2007. 
године у ФЕРК доставе приједлог плана за подношење и давање одговара за 
информацијама као и приједлог питања која ће се обрађивати на расправи, доказа и 
осталих процедуралних питања као што су: 

1. Фиксни и варијабилни трошкови производње електричне енергије 
2. Укупан износ и структура трошкова Дирекције друштва и сектора за 2005. 

годину и пројекције трошкова за 2007. годину 
3. Укупан износ и структура трошкова Уреда извршног директора производње 

електричне енергије за 2005. годину и пројекције трошкова за 2007. годину  
4. Алоцирање трошкова Дирекције друштва и коришћени кључеви алокације 

ових трошкова на дјелатност производње 
5. Алоцирање трошкова Уреда извршног директора производње електричне 

енергије и кључеви који су коришћени за алокацију ових трошкова на 
поједине хидроелектране у склопу Производње електричне енергије 

6. Стварно стање упослених и усклађеност са систематизацијом ЈП 
7. Донаторска средства, која сте добили, која сте одобрили или која су одобрена 

у рекламе 
8. Кредитна средства (висина кредита, потписани уговори о кредитима, рок 

отплате кредита, каматне стопе) 
9. Трошкови одржавања (материјал и услуге), те план одржавања 
10. Трошак амортизације 
11. Структура осталих варијабилних трошкова у таблици Потребног прихода 
12. Структура осталих фиксних трошкова у таблици Потребног прихода 
13. Распоред уплате регулаторне накнаде током 2007. године с обзиром на 

формирање снабдијевања 
14. Остали приходи 
15. Приходи од извоза 
16. Планирање укупне потрошње електричне енергије 
17. Планирање могуће производње електричне енергије по електранама, 

проблематика важећих водопривредних ограничења, координација рада с 
другим хидроелектранама слива 
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18. Остварена производња електричне енергије 
19. Вршно оптерећење ЕЕС-а 
20. Удио појединих категорија и група потрошње у вршном оптерећењу ЕЕС-а 
21. Формирање цијена електричне енергије на прагу производних јединица  
22. Структура финансирања изградње ХЕ Мостарско Блато, кредити узети за 

изградњу ове електране, отплатни периоди кредита као и висина мјесечних 
оброка које ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар отплаћује по питању 
ових кредитних средства као и висине камата на потписане кредите. 
 
До назначеног рока подносилац захтјева и умјешачи Б.С.И. д.о.о. Јајце и 

Удружење послодаваца ФБиХ нису доставили наведено, док је умјешач „Алуминиј“ 
д.д. Мостар 08.02.2007. године доставио свој приједлог питања примљених под 
бројем 07-02-979-24/21/06. Приједлог питања умјешача „Алуминиј“ д.д. Мостар, 
водитељ поступка је доставио подносиоцу захтјева 09.02.2007. године уз допис бр.  
07-02-979-25/21/06. 

 
Да би одредили одговарајуће тарифе, утврдили потребан приход за дјелатност 
производње ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, као и цијене на прагу 
хидроелектрана ФЕРК мора размотрити све трошкове, износ регулаторне основице, 
као и стопе поврата на регулаторну основицу укључене у потребан приход 
подносиоца захтјева за 2007. годину. ФЕРК је започео други тарифни поступак на 
основи података које је доставио подносилац захтјева, с јасном намјером да током 
тарифног поступка у складу са Правилником за тарифну методологију и тарифне 
поступке инсистира да подносилац захтјева достави сву тражену, а недостајућу 
документацију, податке и информације, да би ФЕРК утврдио трошкове и потребан 
приход с одређеним нивоом безбједности. У складу са томе запосленици ФЕРК-а су 
поднијели ЈП „Електропривреди ХЗ ХБ“ д.д. Мостар неколико захтјева за 
информацијама које ће бити предмет расправе на формалној расправи. 
 

Подносилац захтјева на припремној расправи није предложио питања за 
расправљање и извођење доказа на формалној расправи. 

 
Осим запосленика ФЕРК-а, представник умјешача „Алуминиј“ д.д. Мостар, 

на припремној расправи поставио је питања, која је претходно доставио ФЕРК-у 
09.02.2007. године под бројем 07-02-979-24/21/06, те која су достављена истог дана 
подносиоцу захтјева под бројем 07-02-979-25/21/06, а гласила су: 
 

1. Колика је укупна остварена производња (GWh) у 2005. и 2006. години, те 
колика је укупна планирана производња за 2007. годину у електранама ЈП 
„Електропривреде ХЗ ХБ“ д.д. Мостар? 

2. Образложити повећање трошкова амортизације с 26.619.000 КМ у 2005. 
години на 30.005.000 КМ у 2006. години (повећање за цца. 13%, ставка 16 у 
документу ПХ-5)? 

3. Образложити повећање износа у ставци 36 (Средства у припреми) са 
7.309.000 КМ у 2005. години на 110.044.000 КМ у 2007. години (став 36 у 
документу ПХ-5)? 
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4. Колики је износ продане електричне енергије у 2006. години и по којој 
цијени, која је произведена у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар? 
 
На припремној расправи водитељ поступка је подносиоцу захтјева оставио 

рок да до 23.02.2007. године до 12:00 часова у ФЕРК достави податке у смислу 
дискусија по појединим питањима запосленика ФЕРК-а, с тим да то не искључује 
могућност да на формалној расправи стране у поступку изнесу додатне доказе и 
чињенице везане за предмет расправљања.  
 

На припремној расправи запосленици ФЕРК-а и подносилац захтјева су 
утврдили да је расправљање о неким питањима с припремне расправе закључено те 
да о њима нема потребе за даљим расправљањем на формалној расправи, што је 
констатовано у записнику с припремне расправе. 
 
Формална расправа 
  

Дана 28.02.2007. године одржана је формална расправа по Захтјеву за 
одобрење тарифа за дјелатност производње електричне енергије примљеном под 
бројем 07-02-979/21/06 од 14.11.2006. године у другом тарифном поступку, у 
присуству овлашћених представника подносиоца захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар, умјешача „Алуминиј“ д.д. Мостар, умјешача „Б.С.И“ д.о.о. Јајце,  
чланова ФЕРК-а, запосленика ФЕРК-а и водитеља поступка. 

 
Умјешач Удружење послодаваца ФБиХ, иако уредно позван није био 

присутан на формалној расправи. 
 
          На формалној расправи је констатовано да је ФЕРК 23.0.2007.године под 
бројем 07-02-979-32/21/06 примио од подносиоца захтјева одговоре на питања 
постављена на припремној расправи како је то констатовано записником с 
припремне расправе, осим сљедећих питања број: 12, 21, 22, 27, 28 и 29.  
 

На формалној расправи је констатовано како је 26.02.2007. године под бројем 
07-02-979-34/21/06 умјешачу „Алуминиј“ д.д. Мостар достављена документација 
коју је у складу са Записником с припремне расправе од 20.02.2007. године доставио 
подносилац захтјева, а која се односи на питање број 2 и питање број 3 које је као 
умјешач на припремној расправи поставио подносиоцу захтјева, а која се такође 
односи на питање број 13 и питање број 17 које је поставили запосленици ФЕРК-а на 
истој припремној расправи. 
 

Умјешач Алуминиј д.д. Мостар поставио је на формалној расправи сљедећа 
питања дефинисана као у записнику с припремне расправе: 
 
Питање бр. 1: (питање број 2. с припремне расправе) 
Чиме се образлаже повећање трошкова амортизације с 26.619.000 КМ у 2005. години 
на 30.005.000 КМ у 2007. години (повећање за цца 13 %, ставка 16. у документу ПХ-
5)? 
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Питање бр. 2: (питање број 3 с припремне расправе) 
Чиме се образлаже повећање износа у ставци 36.(средства у припреми) са 7.309.000 
КМ у 2005. години на 110.440.000 КМ у 2007. години (става 36. у документу ПХ-5)? 
 
Питање бр. 3: (питање број 4 с припремне расправе) 
Колики је износ продате електричне енергије у 2006. години и по којој цијени, која 
је произведена у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар? 
 

Подносилац захтјева је на формалној расправи умјешачу „Алуминиј“ д.д. 
Мостар на питање умјешача број 2 одговорио да остаје код образложења датог 
запосленицима ФЕРК-а и да ће доставити спецификације, док је водитељ поступка 
скренуо пажњу умјешачу да може извршити увид у достављену документацију у 
просторијама ФЕРК-а. На питање умјешача број 3 подносилац је одговорио да није 
било извоза електричне енергије из домаће производње.  
 

Умјешач „Б.С.И“ д.о.о. Јајце није на формалној расправи изнио питања за 
расправљање нити предложио извођење доказа. 
 

Водитељ поступка је за питање набавке додатних количина електричне 
енергије у износу од 100 МWх скренуо пажњу умјешачу Алуминију д.д. Мостар и 
подносиоцу захтјева да су о свим евентуалним чињеницама и доказима о том 
питању дужни обавијестити ФЕРК, те да су у случају неких међусобних уговорних 
односа по том питању исте дужни ФЕРК-у доставити одмах, а најкасније до 
07.03.2007. године односно до  09.03.2007.године на формалну расправу по Захтјеву 
за одобрење тарифа за дјелатност снабдијевање електричном енергијом примљеним 
под бројем 07-02-981/23/06 од 14.11.2006. године у другом тарифном поступку. Исти 
налог Водитељ поступка је дао и умјешачу „Б.С.И“ д.о.о. Јајце. 
 

На основу записника с припремне расправе и поднесеног одговора 
подносиоца захтјева, запосленици ФЕРК-а и подносилац захтјева су на формалној 
расправи утврдили како нема потребе даље расправљати на формалној расправи о 
питањима која су на припремној расправи означена под сљедећим бројевима 9, 10, 
13 и 14. 
 

На формалној расправи се расправљало о осталим спорним питањима 
дефинисаним као у записнику с припремне расправе, с тим да су агументи, 
чињенице и докази, те ток расправе по овом питању забиљежени у записнику с 
припремне расправе одржане 20.02.2007. године, допису ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар од 23.02.2007. године, који је у ФЕРК-у примљен под бројем 07-02-
979-32/21/06, записнику с формалне расправе одржане 28.02.2007. године, допису ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар од 05.03.2007. године, који је у ФЕРК-у 
примљен под бројем 07-02-979-37/21/06, као и у допису ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар од 05.03.2007. године, који је у ФЕРК-у примљен под бројем 07-02-
979-38/21/06. 
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- Питање број 1 (питање број 1 с припремне расправе): Колики је укупан 
износ и структура трошкова Дирекције друштва за 2005. годину и пројекција 
трошкова за 2007. годину? Колики је износ алоцираних трошкова Дирекције 
друштва по дјелатностима и који су кључеви коришћени за ту алокацију за 
2005. годину и за 2007. годину? Колики је износ припадајућих алоцираних 
трошкова Дирекције друштва за дјелатност производње електричне енергије 
за 2005. годину и за 2007. годину? Је ли коришћени кључ алокације  
инсталисана снага сваке хидроелектране? Образложити трошак  наведен у 
табели „Билансе успјеха“ за 2007. годину за Дирекцију друштва, алокација 
трошкова и прихода на поједине дјелатности, ставка Материјал за произв. Ел. 
Енергије-набавка ел.енергије у склопу које је укупан износ 197.462.000 КМ 
(алокација на: Производња 102.522.000 КМ, Дистрибуција 66.821.000 КМ и 
Снабдијевање 28.119.000 КМ), с обзиром на податке послане у склопу 
додатка Д-Образложење цијена електричне енергије и на означени трошак 
набавке електричне енергије у склопу овог документа? Образложити трошак 
наведен у  табели „Биланс успјеха“ за 2007. годину за Дирекцију друштва, у 
склопу „Даџбина за земљиште и остало“, гдје је евидентиран податак у 
износу од 32.854.000 КМ (и припадајућа алокација овог трошка на поједине 
дјелатности), као и да ли је у склопу ове ставке евидентирана накнада за 
Пренос ел.енергије и колики је износ ове накнаде планиран за 2007. годину 
(да ли је ријеч о цјелокупном износу евидентираном на овој ставци у склопу 
табеле „Биланс успјеха“) и навести шта је садржано у склопу ове ставке у 
Билансу успјеха за 2007. годину. Подносилац захтјева је  истакнуо да 
укупан износ алоцираних трошкова Дирекције друштва на дјелатност 
производње електричне енергије за 2005. годину износи 4.918.000 КМ а 
пројекција алоцираних трошкова Дирекције друштва на дјелатност 
производње за 2007. годину износи 3.700.000 КМ.  У вези кључева који су 
коришћени за алокацију трошкова Дирекције друштва на дјелатности у 
склопу регулисаног друштва, подносилац захтјева  је истакнуо да је као кључ 
алокације кориштен удио припадајућих трошкова хидроелектрана у укупним 
трошковима и да је по његовом мишљењу овај кључ најреалнији за алокацију 
наведених трошкова. По питању података посланих у табели Биланс успјеха 
попуњеној за Дирекцију друштва за 2007. годину и податка који се односи на 
ставку Материјал за производњу електричне енергије-набавка електричне 
енергије која је попуњена у износу од 197.492.000 КМ, подносилац захтијева 
је образложио да разлог неподударања података о набавци електричне 
енергије из „Биланса успјеха“ и података који су  послани у задњем захтјеву 
за корекцију тарифа је што је податак из „Биланса успјеха“ из периода када 
још конкурси за набавку електричне енергије нису били завршени и да се 
приликом разматрања захтјева треба користити податак из Додатка Д. За  
приказани износ од 32.854.000 КМ у склопу табеле „Биланс успјеха“ 
Дирекције друштва подносилац захтијева је образложио да је ријеч о накнади 
за Пренос електричне енергије и НОС. 

- Питање број 2 (питање број 2 с припремне расправе): Колики је укупан 
износ и структура трошкова Уреда извршног директора производње за 2005. 
годину и пројекција трошкова за 2007. годину? Колики су износи алоцираних 
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трошкова Уреда извршног директора производње по појединим 
хидроелектранама и који су коришћени кључеви алокације? Какви су ставови 
подносиоца захтјева по питању да се приликом алокације трошкова Уреда 
извршног директора производње на поједине хидроелектране, као кључ 
алокације користи инсталисана снага сваке хидроелектране? Подносилац 
захтјева је образложио како је у 2005. години, у производњи електричне 
енергије постојао  као трошковни центар „Управа производње“, чији су 
трошкови  износили 4.300.000 КМ и да су ови трошкови алоцирани по 
хидроелектранама уважавајући критериј удјела трошкова електране у 
укупним трошковима дјелатности производње.Реорганизацијом ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар од 01.03.2006.године формирани су 
сливови и то: Слив Неретва, Слив Врбас и Уред извршног директора 
производње који укључује Центар управљања производњом-ЦУП. На основу 
тих промјена у производњи се као трошковни центар евидентира Уред 
извршног директора производње са Центром  управљања производњом-ЦУП 
и укупни планирани трошкови за овај трошковни центар за 2007. годину 
износе 5.100.000 КМ.  Подносилац захтјева је у свом допису од 05.03.2007. 
примљеним у ФЕРК под бројем 07-02-979/37/21/06 навео да остаје код става 
како су трошкови као кључ алокације прихватљивији и реалнији од 
инсталисане снаге.  

- Питања број 3 (питање број 3 с припремне расправе): Образложити због 
чега се тражи повећање трошкова материјала (првенствено се мисли на 
трошак материјала за одржавање) по хидроелектранама и то: 1. ХЕ Рама-у 
2007. години у односу на 2005. за 240.000 КМ; 2.ПХЕ Чапљина-у 2007. 
години у односу на 2005. годину за 390.000 КМ; 3. ХЕ Мостар-у 2007. години 
у односу на 2005. годину за 71.000 КМ; 4. ХЕ Јајце-у 2007. годину у односу 
на 2005. годину за 34.000 КМ; 5. ХЕ Пећ Млини-у 2007.години у односу на 
2005.годину за 49.000 КМ. Доставити писано образложење и бројчано 
поткријепити пораст трошкова материјала у 2007. години у односу на 2005. 
годину уколико постоји. Подносилац захтјева је образложио како трошкове 
материјала по важећем Контном плану чине: потрошени материјал (материјал 
за текуће одржавање, материјал за инвестиционо одржавање, те 
канцеларијски материјал), трошкови енергије (потрошено гориво; уља и 
мазива), потрошени резервни дијелови, отпис ситног инвентара (инвентар, 
ауто гуме, алат и ОЗ средства). Такође је подносилац захтјева образложио да 
су трошкови материјала у пројекцији за 2007. годину у односу на 2005. 
годину, повећани из разлога јер се у базној 2005. години нису реализовале 
потребне набавке материјала и да је за то основни разлог почетак примјене 
Закона о јавним набавкама, чије су процедуре знатно успориле процес 
набавке материјала. Подносилац захтјева је образложио пораст трошкова 
материјала по појединим хидроелектранама као посљедицу већих набавки 
материјала за текуће одржавање, систем управљања агрегатима, CO2 
стабилног система, клизноколутних склопова генератора, система за хлађење 
лежаја генератора, система управљања, мјерења сигнализације, преклопне 
аутоматике, повећане набавке резервних дијелова, повећане набавке уља и 
мазива, повећање набавки материјала за одржавање за хидрауличне јединице 
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водостана итд. Према ријечима подносиоца захтјева  план трошкова 
материјала за 2007. годину заснива се на процјени вриједности материјала 
потребног за нормално функционисање и рад електрана. Подносилац 
захтијева је доставио и образложио тражене податке о порасту трошкова 
материјала у свом допису од 05.03.2007. примљеним у ФЕРК под бројем 07-
02-979/37/21/06. 

- Питање број 4 (питање број 4 с припремне расправе):  Образложити због 
чега се тражи повећање  трошкова услуга по хидроелектранама и то: 1.ХЕ 
Рама-у 2007. години у односу на 2005. годину за 1.462.000  КМ; 2.ПХЕ 
Чапљина-у 2007. години у односу на 2005. годину за 69.000 КМ; 3.ХЕ 
Мостар-у 2007. години у односу на 2005. годину за 48.000 КМ; 4.ХЕ Јајце-у 
2007. години у односу на 2005. годину за  752.000 КМ; 5.ХЕ Пећ Млини-у 
2007.години у односу на 2005.годину за 264.000 КМ; 6.Укупно ХЕ у 
2007.години у односу на 2005.годину за 2.595.000 КМ. Спецификовати све 
трошкове који су укључени у склопу ставке трошкова услуга и доставити 
ФЕРК-у табеларни преглед свих потписаних уговора о извршењу услуга од 
трећих лица. Писмено образложити и бројчано поткријепити пораст 
трошкова услуга у 2007. години у односу на 2005. годину. Подносилац 
захтјева је образложио да су у склопу трошкова услуга укључене услуге 
одржавања и премија осигурања и такође, како разлог пораста услуга 
одржавања у 2007. години у односу на 2005. годину лежи у почетку примјене 
Закона о јавним набавкама, чије су процедуре знатно успориле процес набаве 
услуга, те да су услуге одржавања најчешће специјализоване услуге које 
обавља мали број понуђача, што аутоматски тражи више времена код 
обезбјеђења прихватљивог понуђача. Пораст трошкова услуга по појединим 
хидроелектранама подносилац захтјева је образложио  као посљедицу: 
планираних испитивања узбудних система агрегата, испитивање и 
параметрирања турбинских регулација и турбинских заштита, те испитивања, 
контролу и баждарење електричних бројила и снимање динамичких 
карактеристика генератора на мјесту предаје електричне енергије, ремонта 
генератора, санација слапишта брана, санација 35 кV далековода, 
сервисирање и тестирање тлачних направа агрегата, санација каротације у 
проточном траку агрегата, испитивање ступња дјеловања турбине и 
генератора, снимање стања и израде студије ревитализације уземљења 
запорних органа, санација кранске стазе, санација облоге доводног канала. 
Трошкове  осигурања обухваћају трошкове осигурања имовине, осигурање 
возила те колективно осигурање лица. Осигурање имовине је регулисано 
закљученим уговором с „Croatia осигурање“ по посебним условима за 
осигурање електропривредних предузећа и с укљученим ризиком од поплаве 
и потреса.  И уговорена цијена осигурања на годишњем нивоу износи 
1.372.000 КМ уз постојање клаузуле у уговору да ће се на крају сваке године 
утврђивати стварна вриједност сталних средства која су предмет осигурања, 
уз примјену непромијењених уговорених премијских стопа..Осигурање лица 
је засновано на уговореним обавезама, док је осигурање возила обавеза која 
настаје регистрацијом возила.. Подносилац захтјева је доставио тражене 
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податке о порасту трошкова услуга у свом допису од 05.03. 2007. примљеним 
у ФЕРК под бројем 07-02-979/37/21/06. 

- Питање бр. 5. (питање број 5. са припремне расправе): Образложити због 
чега се тражи повећање услуга одржавања у 2007. години у односу на 2005. 
годину по свим хидроелектранама и то: 1.ХЕ Рама-у 2007. години у односу на 
2005. годину за 1.218.000  КМ, 2.ПХЕ Чапљина-у 2007. години у односу на 
2005. годину за 42.000 КМ, 3.ХЕ Мостар-у 2007. години у односу на 2005. 
годину за 30.000 КМ, 4.ХЕ Јајце-у 2007. години у односу на 2005. годину за 
700.000 КМ, 5.ХЕ Пећ Млини-у 2007.години у односу на 2005.годину за 
171.000 КМ, 6.Укупно ХЕ у 2007.години у односу на 2005.годину за 2.161.000 
КМ. Доставити ФЕРК-у табеларни преглед свих потписаних уговора о 
извршењу услуга одржавања од трећих лица. Доставити табеларни преглед  
потписаних уговора о извршењу услуга одржавања од трећих лица  (2005. 
године и 2006.година ако се протежу на исту). Подносилац захтјева је 
образложио како се одговор на ово питање налази у оквиру одговора на 
питање број 4 гдје су укључене услуге одржавања и за што је приложена и 
спецификација услуга одржавања. Подносилац захтјева је доставио тражене 
податке о порасту услуга одржавања  у свом допису од 05.03.2007. примљен у 
ФЕРК под бројем 07-02-979/37/21/06. 

- Питање бр. 6 (питање број 6 с припремне расправе): Под којим трошком 
су укључени износи осталих трошкова услуга за 2005. и 2007. годину и 
уколико постоје исте спецификовати с износом посебно по свакој услузи. 
Образложити налазе ли се у склопу спецификације других трошкова 
пословања за 2007. годину сви приложени трошкови из достављене 
спецификације и који од ових трошкова се могу сврстати у склопу  „Осталих 
трошкова услуга“ у табели Биланс успјеха за 2007. годину. У табели „Биланс 
успјеха потребно“ је посебно издвојити остале трошкове услуга независно о 
другим трошковима пословања. Образложити неподударање података у 
приказаној спецификацији „Других трошкова пословања“, накнаде ДЕРК-у, 
ФЕРК-у, који су планирани у износу од 200.000 КМ и у табели Потребног 
прихода гдје је приказан износ од 251.000 КМ. Подносилац захтјева је 
образложио да су остале услуге сврстане под „остале фиксне трошкове“ и 
доставио је спецификацију осталих трошкова услуга за 2007. годину. За  
трошак регулаторне накнаде за ФЕРК, подносилац захтјева је истакнуо да је  
тачан податак за 2007. годину онај који се налази у склопу табеле „Потребан 
приход“ за 2007. годину (251.000 КМ).По питању трошкова накнаде ДЕРК-у 
образложио је да ЈП “Електропривреда  ХЗ ХБ“ д.д. Мостар плаћа накнаду 
ДЕРК-у у складу са добивеном лиценцом за међународну трговину и да се 
овај трошак води на Дирекцији друштва и да ће бити алоциран по изабраном 
кључу на све дјелатности у склопу регулисане компаније. 

- Питање бр. 7 (питање број 7 с припремне расправе): Образложити због 
чега се тражи повећање  других трошкова пословања  у 2007. години у односу 
на 2005. годину по свим хидроелектранама и то: 1.ХЕ Рама-у 2007. години у 
односу на 2005. годину за 192.000  КМ, 2.ПХЕ Чапљина-у 2007. години у 
односу на 2005. годину за 382.000 КМ, 3.ХЕ Мостар-у 2007. години у односу 
на 2005. годину за 383.000 КМ, 4.ХЕ Јајце-у 2007. години у односу на 2005. 
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годину за 156.000 КМ, 5.ХЕ Пећ Млини-у 2007.години у односу на 
2005.годину за 82.000 КМ, 6.Укупно ХЕ у 2007.години у односу на 
2005.годину за 1.195.000 КМ. Спецификовати друге трошкове пословања и 
доставити ФЕРК-у писано образложење о порасту ових трошкова. 
Образложити који су трошкови укључени у ставку спецификације „Других 
трошкова пословања“, редни број 10.-Остали трошкови пословања ставка 
(конкретно ставка број 10.12.-Остали ненаведени трошкови) гдје је наведен  
износ од 709.000 КМ. Образложити у ставци 10.10.-Накнаде члановима 
надзорног одбора колики је износ планираног трошка „накнада члановима 
надзорног одбора“ за 2007. годину и колики је износ овог трошка који је 
алоциран производњи електричне енергије за 2005. годину. Подносилац 
захтијева је образложио да друге трошкове пословања чине: закуп водова, 
банкарске услуге, репрезентација, дневнице, накнаде радницима 
(отпремнине, јубиларне награде, помоћ радницима у складу са Правилником), 
ПТТ трошкови, непроизводни трошкови (трошкови заштите на раду, 
комуналне услуге, заштита околине, стручно усавршавање, стручна 
литература, огласи, регистрације моторних возила, накнаде регулаторима, 
трошкови порибљавања, услуге физичког осигурања објеката и одржавање 
пословних простора, стипендије, консултантске услуге, трошкови развоја, 
трошкови произашли из студије заштите околине...). Други трошкови 
пословања за дјелатност производње у 2007. години планирани су у износу од 
3.837.000 КМ. По ријечима подносиоца захтјева пораст ових трошкова у 
2007. години у односу на 2005. годину се односи на повећање сљедећих 
трошкова: трошкови заштите (трошкови заштите околине, студије заштите 
околине за све електране осим ХЕ Пећ Млини, трошкови порибљавања за све 
електране); трошкови физичког осигурања те одржавања објеката (у ранијим 
периодима ове послове су обављали запосленици, а сада су ангажоване 
професионалне куће преко јавних конкурса); трошкови развоја 
(електроенергетске студије којих није било у 2005. години).  За ставку 
послане спецификације 10.12-Остали ненаведени трошкови подносилац 
захтјева је образложио да се ови трошкови односе на трошкове који су 
резултат уговора из претходних периода, а представљају обавезу насталу као 
резултат студије заштите околине на изградњи ХЕ Пећ Млини. Подносилац 
захтјева је доставио тражене податке у свом допису од 05.03.2007. године 
примљеним у ФЕРК под бројем 07-02-979/37/21/06 и приложио је „Уговор о 
осигурању средства за суфинансирање и коришћење Водоснабдијевног 
система у МЗ Дриновци“.  

- Питање бр. 8 (питање број 8 с припремне расправе): Образложити због 
чега се тражи повећање  трошкова текућег одржавања у 2007. години у 
односу на 2005. годину и то: 1.ХЕ Рама-у 2007. години у односу на 2005. 
годину за 240.000  КМ, 2.ПХЕ Чапљина-у 2007. години у односу на 2005. 
годину за 390.000 КМ, 3.ХЕ Пећ Млини-у 2007.години у односу на 
2005.годину за 49.000 КМ, 4.Укупно ХЕ у 2007.години у односу на 
2005.годину за 635.000 КМ. Писмено образложити и бројчано поткријепити 
пораст трошкова текућег одржавања у 2007. години у односу на 2005. годину 
и образложити овај пораст. Подносилац захтјева је навео како је ово питање 
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образложио у питању број 3 гдје су ови трошкови укључени у укупне 
трошкове материјала за дјелатност производње. 

- Питање бр. 9 (питање број 12 с припремне расправе): Колики је износ 
трошкова пумпног рада ПХЕ Чапљине остварен у  2005. години за 
производњу 15,46 GWh електричне енергије као и планирани износ ових  
трошкова у 2007. години за производњу 18 GWh електричне енергије? 
Подносилац захтјева је навео како је укупно за потребе пумпног рада ове 
хидроелектране  у 2006. години набављено 21.980 МWh. У случају да се сва 
произведена енергија  пласирала на тржишту по просјечним тржишним 
цијенама, укупан финансијски ефекат би износио 330.181,92 ЕУР-а. Трошак 
за набавке електричне енергије за пумпни погон по ријечима подносиоца 
захтјева  садржан у износу укупне набавке електричне енергије за 2007. 
годину од 212.452.182,95 КМ. Подносилац захтјева није доставио податке о 
трошку пумпног рада ПХЕ Чапљина за 2007. годину. 

- Питање бр. 10 (питање број 17 с припремне расправе): Код табеле 
потребног прихода попуњена средства у припреми за 2005. годину за 
производњу електричне енергије износе 7.309.000 КМ, а пројекција средства 
у припреми за 2007. годину за производњу електричне енергије износе 
110.044.000 КМ. Образложити пораст ових средстава. Образложити о којим 
објектима се ради у ставци инвестиције у постојеће хидроенергетске објекте 
и је ли по овом питању било преношења недовршених инвестиција из 
претходне године у планирана средства за 2007. годину (образложити и 
разлоге за неизвршења планираних инвестиција у 2006. години). 
Образложити колики дио планираних средства у склопу наведених средстава 
за нове пројекте (цца 62 милијуна КМ) отпада на ТЕ Конгора и које су 
планиране активности у 2007. години за овај производни објект. Да ли су у 
току 2007. планирана нова кредитна средства по питању инвестицијских 
улагања? Подносилац захтјева је образложио како планирана средства за 
инвестиције у износу од  110.000.000 КМ за 2007. годину односе на: изградњу 
ХЕ Мостарско Блато (цца 22.000.000 КМ), нове пројекте (ТЕ Конгора, 
пројект коришћења вјетра, мале електране, све у вриједности цца 62.000.000 
КМ), инвестиције у постојеће хидроенергетске објекте (цца 21.000.000 КМ)  и 
изградњу пословне зграде (цца 5.000.000 КМ). Подносилац захтијева је 
доставио тражене податке, у свом допису од 05.03.2007. примљен у ФЕРК 
под бројем 07-02-979/37/21/06 у којем је образложио: Како је привредним 
планом за 2006. годину планирано инвестирати цца 24.000.000 КМ из 
властитих средства од којих је у току 2006. године реализовано 71 % или 
17.000.000 КМ. Разлози неизвршења планираних инвестиција у 2006. години 
леже у неблаговременом издавању дозвола за градњу планираних објеката и 
неизвршене инвестиције се преносе у план за сљедећу годину (пословна 
зграда, рудник и ТЕ Конгора, увођење аутоматског посматрања бране ХЕ 
Рама и ХЕ Јајце II набавка растављача у РП 245 кВ у ПХЕ Чапљина). 
Подносилац захтијева је образложио да ће се планирана средства за 
инвестицијска улагања у 2007. години обезбједити дијелом из властитих 
средстава, до висине амортизације, а дијелом из кредита КФW и ЕИБ у 
склопу POWER IV. За кредитна средства подносилац захтјева је образложио 
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да су током 2007. године она планирана само за изградњу ХЕ Мостарско 
Блато. 

- Питање бр. 11 (питање број 21 с припремне расправе): Који кључеви 
алокације су коришћени приликом распореда трошка регулаторне накнаде по 
регулисаним дјелатностима у склопу ЈП “Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар? Подносилац захтјева је образложио да кључ расподјеле 
регулаторне накнаде одговара кључу расподјеле трошкова друштва по 
дјелатностима на основи приложених кључева алокације свих трошкова и 
који су достављени ФЕРК-у. Подносилац захтјева је износ регулаторне 
накнаде за ДЕРК образложио на формалној расправи за дјелатност 
снабдијевања електричном енергијом и изјавио је да планирана регулаторна 
накнада за ДЕРК  за 2007. годину износи 45. 300 КМ.  

- Питање бр. 12 (питање број 22 с припремне расправе): Доставити податке 
о: систематизованим радним мјестима у склопу дјелатности производње 
електричне енергије и посебно по свакој хидроелектрани и за Уред извршног 
директора производње; броју запослених и квалификационој структури 
Дирекције друштва закључно с 31.12.2006. године; броју запослених и 
квалификационој структури у дјелатности производње електричне енергије 
по свим хидроелектранама и за Уред извршног директора производње 
закључно с 31.12.2006. године. Постоји ли план измјене података о броју 
запосленика у складу са  систематизацијом усвојеном у ЈП “Електропривреда 
ХЗ ХБ“ д.д. Мостар? Образложити пораст трошка зарада из 2005. године ( 
11.555.000 КМ) са захтјеваним износом  за 2007. годину (12.582.000 КМ)  и да 
ли је у питању измјена структура и броја запослених или повећање плате 
радницима. Подносилац захтјева је образложио да су тражени подаци о 
систематизованим радним мјестима у склопу ЈП “Електропривреда ХЗ ХБ“ 
д.д. Мостар подложни честим промјенама. У складу са планом 
реструктурирања ЈП “Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар је направила 
детаљан план реструктурирања и планирала је израду студије (коју је требала 
доставити ФМЕРИ) у склопу које се налази и питање које је везано за 
реструктурисање радне снаге и дао је образложење  да би наведена студија 
требала бити завршена до средине 2007. године. Подносилац захтјева је у 
свом допису од 05.03.2007. године примљеним у ФЕРК под бројем 07-02-
979/37/21/06 доставио податке о стварном броју запосленика закључно с 
31.12.2006. године. Према достављеним подацима о стварном броју 
запосленика закључно с 31.12.2006. године у склопу дјелатности производње 
електричне енергије је било запослено укупно 426 радника а у складу са  
подацима који су добивени приликом надгледања електропривредног 
друштва укупан број систематизованих радних мјеста износи 546. 

- Питање бр. 13 (питање број 27 с припремне расправе): Доставити: 
Електроенергетски биланс за 2005. годину (комплетан документ) и остварење 
електроенергетског биланса за 2005. годину (комплетан документ). 
Подносилац захтјева је доставио електроенергетски биланс за 2005. годину, 
у свом допису од 05.03.2007. примљен у ФЕРК под бројем 07-02-979/38/21/06 
а, остварење електроенергетског биланса за 2005. и 2006. годину је доставио 
током формалне расправе за дјелатност снабдијевања.     
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- Питање бр. 14 (питање број 28 с припремне расправе): Колико износи 
остварено вршно оптерећење електроенергетског система за 2005. годину и за 
2006. годину и када је остварено? Поткријепити дијаграмом. Појаснити 
пројицирано вршно оптерећење електроенергетског система  за 2007. годину 
у износу од 600 МW. Подносилац захтјева  је доставио тражене податке, у 
свом допису од 05.03.2007. године примљен у ФЕРК под бројем 07-02-
979/38/21/06. Подносилац захтијева је образложио да прогноза вршног 
оптерећења електроенергетског система обухвата и пумпни рад ПХЕ 
Чапљина.   

- Питање бр. 15 (питање број 29 с припремне расправе): Доставити податке 
о удјелима вршних оптерећења појединих категорија и група потрошње у 
вршном оптерећењу електроенергетског система. Подносилац захтјева је 
навео да се сви купци, односно све категорије и групе потрошње не напајају 
преко једне трафо станице и како се електроенергетски систем напаја са више 
тачака. Кроз методологију треба утврдити колики износ у рачуну се односи 
на снагу, а колики на енергију, те у складу са тим и начин  процјене удјела 
снаге, односно алокације трошкова који се односе на снагу  на поједине 
категорије и групе купаца. Подносилац захтјева је доставио табелу 
остварених вршних оптерећења по категоријама и групама потрошње, у свом 
допису од 05.03.2007. године примљен у ФЕРК под бројем 07-02-
979/37/21/06.   

- Питање бр. 16: Колика је остварена производња у 12. мјесецу 2006. године 
по производним објектима у склопу ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар? Подносилац захтјева је доставио тражене податке током формалне 
расправе за дјелатност снабдијевања електричном енергијом у којима је навео 
како је остварена производња у 12. мјесецу 2006. године укупно по 
електранама износила 102,93 GWh, док је планирана за исти мјесец износила 
146 GWh. 
 
Након расправљања по овим питањима подносилац захтјева и умјешачи нису 

предложили додатна питања за расправљање или извођење доказа.  
 
Извјештај водитеља поступка 
 

На основу одржане формалне расправе, водитељ поступка и запосленици 
ФЕРК-а, израдили су Извјештај број 07-02-979-40/21/06 од 16.03.2007. године, а у 
којем су обрадили сва питања која су се појавила на формалној расправи као спорна. 
О тим питањима, исти су изнијели своје увјерење о оправданости појединих 
трошкова подносиоца захтјева у оној мјери у којој је то у другом тарифном поступку 
било могуће, с обзиром на  документацију приложену уз захтјев и документацију 
касније достављену ФЕРК-у. 

 
На основу аргумената, чињеница и доказа, те тока расправе по поједним 

питањима, а имајући у виду чињеницу да је подносилац захтјева доставио ФЕРК-у 
расположиве, односно процјењене податке о трошковима регулисаних дјелатности, 
те имајући у виду да је исти успоставио рачуноводствено раздвајање по свим 
дјелатностима, али да и поред тога недостају одређени подаци за које је подносилац 
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захтјева могао извршити процјену, а који су више пута захтјевани од истог, водитељ 
поступка и запосленици ФЕРК-а су у свом извјештају дали препоруку члановима 
ФЕРК-а. 
 

Потписници извјештаја су навели да су приликом разматрања потребног 
прихода за обављање електропривредне дјелатности производња електричне 
енергије, просјечне цијене на прагу хидроелектрана, као и јединичне цијене 
електричне енергије и снаге на прагу хидроелектрана пошли од чињенице како је 
обавеза подносиоца захтјева доказати да сви трошкови и приходи слиједе захтјеве из 
закона и правила и прописа ФЕРК-а, те да је смисао анализе предложених трошкова 
и прихода изложене у овом извјештају да се исти размотре, потврде, односно одбију 
или прилагоде у било којој њиховој ставци, величини или методи коришћеној за 
примјену тарифе која није оправдана, а све у складу са дискреционим правом и 
овлашћењем ФЕРК-а. Навели су да се уопштено може дати оцјена да подаци које 
доставља подносилац захтјева у домени трошкова и расхода нису довољно 
транспарентни и детаљни што све скупа онемогућава дубљи увид у природу 
трошкова и расхода које подносилац захтјева остварује, као и да ову чињеницу 
отежава и став подносиоца захтјева да одбијањем достављања неких информација 
ФЕРК-у докаже своје исказане трошкове и приходе. Навели су и да је подносиоцу 
захтјева отежавајућа околност била непостојање регулаторног контног плана, те да 
ће усвајањем регулаторног контног плана бити отклоњен овај проблем који је сада 
очито присутан у захтјеву за одобрење тарифа који је упутио подносилац захтјева. 
Исти су навели да приликом разматрања потребног прихода за обављање 
електропривредне дјелатности производње електричне енергије, просјечне цијене на 
прагу хидроелектрана, као и јединичне цијене електричне енергије и снаге на прагу 
хидроелектрана, дају препоруку до које су дошли на основу изнесених аргумената, 
чињеница и доказа с формалне расправе, доступних података и све пристигле 
документације коју је подносилац захтјева достављао током другог тарифног 
поступка.   
  

Навели су да су у ту сврху анализирали фиксне и варијабилне трошкове 
производње електричне енергије исказане у приложеним табелама потребног 
прихода за 2007. годину од подносиоца захтјева.  
 

Потписници извјештаја даље наводе да су подаци достављени од подносиоца 
захтјева у вези с трошковима и расходима за 2005. и захтијеваним трошковима и 
расходима за 2007. годину за дјелатност производње електричне енергије, као и 
приједлог водитеља поступка и запосленика ФЕРК-а истих за 2007. годину 
приказани у табели 1. 
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       (000 КМ) 

Редни  
број 

ТРОШКОВИ И РАСХОДИ 
2005                       
(КМ) 

Захтијевано 
за 2007                   

(КМ) 

Приједлог 
за 2007. 

годину 

Индекс         
(4/3) 

Индекс         
(5/4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Трошкови материјала      

а 

-трошак материјала без 
пумпног  рада 1.165 1.940 1.746 1,66 0,90 

б 
-трошак материјала за 
пумпни рад ПХЕ Чапљина - 

није 
назначено 1.220 - - 

2. Трошкови услуга (а+б) 5.001 7.392 6.365 1,48 0,86 

а Трошкови услуга одржавања 3.180 5.134 4.107 1,29 0,80 

б Трошак осигурања 1.821 2.258 2.258 1,24 1,00 

3. Амортизација 26.619 28.040 27.023 1,05 0,96 

4. Трошкови радне снаге 11.555 12.582 12.582 1,09 1,00 

5. Накнаде(а+б+ц) 11.885 9.100 9.100 0,75 1,00 

а 

Накнаде за кор.добара-
варијабилни дио 11.368 8.867 8.867 0,78 1,00 

б 
Накнаде за кор.добара-
фиксни дио 0 158 158  1,00 

ц Порези и доприноси 516 75 75 0,15 1,00 

6. 

Трошак регулаторне 

накнаде 251 275 256 1,00 0,93 

7. 

Остали фиксни трошкови 
пословања 9.121 8.570 4.788 0,97 0,57 

              

  
УКУПНИ ТРОШКОВИ  И 

РАСХОДИ 65.596 67.899 63.080   

 
Табела 1. 

 
Исти су навели да су трошкови материјала анализирани на основи „Биланса 

успјеха“ за 2005. годину и 2007. годину и достављених образложења од подносиоца 
захтјева.  

 
У препоруци Извјештаја, водитељ поступка и запосленици ФЕРК-а су навели 

да трошкове материјала према важећем контном плану сачињавају сљедећи 
трошкови: 
-потрошени материјал (материјал за текуће одржавање, материјал за инвестиционо 
одржавање, канцеларијски материјал); 
-трошкови енергије (потрошено гориво, уља и мазива); 
-потрошени резервни дијелови; 
-отпис ситног инвентара. 
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У том смислу потписници извјештаја су навели да је анализирајући податке о 
трошковима материјала за 2005. и 2007. годину евидентиран захтјевани пораст 
трошкова материјала за 2007. годину у односу на 2005. годину по појединим 
хидроелектранама, те да је трошак материјала у 2005. години износио 1.165.000 КМ, 
а захтијевани износ за 2007. годину 1.940.000 КМ (у наведене износе укључени су и 
алоцирани трошкови Дирекције друштва на дјелатност производње). Навели су и да, 
како подносилац захтјева није доставио приједлог плана пословања за 2007. годину, 
иако истиче прво тромјесечје 2007. године и сматрају како се из образложења 
подносиоца захтјева не може одредити разлог за скок ових трошкова у односу на 
базну 2005. годину у постотку од 66%, те да је стога потребно детаљније истражити 
разлог за овакво повећање ових трошкова што остаје обавеза ФЕРК-а и подносиоца 
захтјева. Исти су навели да су мишљења како трошак материјала за 2007. годину 
треба одобрити  90% од захтјеваног износа што износи 1.746.000 КМ.  
 
 У Извјештају су потписници истог навели и да су анализирајући податке о  
трошковима текућег одржавања за 2005. и 2007. годину утврдили како је ставка 
трошкова материјала из табеле „Биланс успјеха“ истовјетна ставци трошкови 
текућег одржавања из табеле „Потребног прихода“ и да је овај трошак одобрен у 
оквиру питања број 3 у износу од  90% захтјеваног трошка, тј. 1.746. 000 КМ.  
 

Потписници Извјештаја су навели да је према образложењу подносиоца 
захтјева трошак набавке електричне енергије за пумпни режим рада ПХЕ Чапљине 
укључен у укупан износ набавке електричне енергије за 2007. годину, те да сматрају 
како се просјечна цијена набавке електричне енергије не може користити за израчун 
трошка пумпног режима рада ПХЕ Чапљина. Такође су навели да су  процјену овог 
трошка извршили на основу израчуна одређене просјечне цијене дјелатности 
производње за 2007. годину, тарифа преноса и НОС-а (којима се терети ПХЕ 
Чапљина за преузимање 24 GWh електричне енергије) и наведене количине 
електричне енергије, те да је на такав начин одређен износ од 1.219.682 КМ и 
укључен у варијабилне трошкове производње електричне енергије под ставком 
„Основни и помоћни материјал“ за производњу електричне енергије у табели 
„Потребног прихода“ за 2007. годину ПХЕ Чапљина.  

  
 Потписници Извјештаја су  у препоруци даље навели и да су трошкови 
услуга за 2005. годину приказани у износу од 5.001.000 КМ, а захтијевани трошкови 
услуга за 2007. годину 7.392.000 КМ. 
 
 Даље наводе да су приликом анализе достављених података о приходима и 
трошковима подаци анализирани из табеле „Биланс успјеха“ у којима је за 2005. 
годину у наведеној табели извршена алокација укупног трошка набавке електричне 
енергије за 2005. годину (дио трошка набаве који је алоциран на дјелатност 
производње електричне енергије), а да у 2007. години у табели „Биланс успјеха“ није 
извршена алокација наведеног трошка набаве електричне енергије, те да је због 
свега наведеног поређење података вршено на основи приказаних трошкова и 
прихода посебно по хидроелектранама с тим да су из анализе искључени подаци 
који се односе на трошкове и приходе Дирекције друштва. Даље су навели да је 
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анализом трошкова услуга утврђено како структуру ових трошкова чине трошкови 
услуга осигурања и трошкови одржавања, да трошкови осигурања за 2005. годину 
износе 1.821.000 КМ, а захтијевани трошкови за 2007. годину износе 2.258.000 КМ. 
Исти су навели и да је у склопу достављене документације од подносиоца захтијева 
достављена и табела „Лиценцирана средства“ за 2005. и  2007. годину гдје су 
приказани подаци о вриједности лиценцираних средства на почетку године и то за 
2005. годину која износи 688.614.000 КМ и за 2007. годину која износи 772.127.000 
КМ, што указује на пораст набавне вриједности  лиценцираних средства у 2007. 
години у односу на 2005. годину за 83.513.000 КМ, и да су исти мишљења како се 
укупан трошак осигурања за 2007. годину треба одобрити у износу од 2.258.000 КМ. 
Навели су и да трошкови услуга одржавања за 2005. годину износе 3.180.000 КМ, а 
захтјевани износ за 2007. годину је 5.134.000 КМ, Како подносилац захтјева није 
доставио приједлог плана пословања за 2007. годину, иако истиче прво тромјесечје 
2007. године, као ни табеларни преглед потписаних уговора с трећим лицима који су 
тренутно на снази, потписници извјештаја су навели да сматрају да се из 
образложења подносиоца захтјева не може одредити разлог за скок ових трошкова у 
односу на базну 2005. годину у постотку од 61%, те да је стога потребно детаљније 
истражити разлог за овакво повећање ових трошкова што остаје обавеза ФЕРК-а и 
подносиоца захтјева, као и да су мишљења да  трошак услуга за 2007. годину треба 
одобрити 80% од захтијеваног износа што износи 4.107.200 КМ. Након свега 
наведеног, наводе да су мишљења да укупан трошак услуга за 2007. годину треба 
одобрити у износу од 6.365.200 КМ. 
 

Потписници Извјештаја су даље у препоруци навели да је трошак 
амортизације за 2005. годину приказан у износу од 26.619.000 КМ, да захтјевани 
трошак амортизације за 2007. годину износи 28.040.000 КМ, док остварени трошак 
амортизације дјелатности производње, према „Бруто-биланси“ за период од 01.01.-
31.12.2006. године износи 26.912.947 КМ (без алоцираног износа трошка 
амортизације Дирекције друштва на дјелатност производње електричне енергије), 
затим да електропривредно друштво врши обрачун трошка амортизације уз помоћ 
линеарне методе која је дефинисана у склопу рачуноводствених политика усвојених 
у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар. Навели су и да, с обзиром да 
подносилац захтјева није детаљно образложио пораст трошка амортизације у 2007. 
години у односу на 2005. годину, те није доставио план активирања нових средстава,  
предлажу да се за 2007. годину трошак амортизације одобри у износу од 27.022.947 
КМ. Даље потписници извјештаја наводе да је у табели број 2. приказан трошак 
амортизације по појединим хидроелектранама који је захтјеван за 2007. годину и 
њихов приједлог трошка амортизације за 2007. годину, затим да су наведени 
приједлог трошка амортизације добили на начин да су на остварени трошак 
амортизације дјелатности производње у 2006. години додали износ трошка 
амортизације Дирекције друштва за 2007. годину,  који је алоциран на дјелатност 
производње и који је захтјеван од  подносиоца захтјева за 2007. годину, те да су на  
основу удјела захтјеваног трошка амортизације у 2007. години за сваку 
хидроелектрану посебно у укупном трошку амортизације дјелатности производње, 
добивени постотци који су примјењивани на укупан износ предложеног трошка 
амортизације за 2007. годину (27.022.947 КМ).  
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(KM)  

Хидроелектрана 
Захтијевани трошак 

амортизације за 2007. 
годину 

% удјела трошкова 

ХЕ у укупним 
трошковима 

производње 

Приједлог за 

2007. годину 

1 2 3 4 

ХЕ Рама 9.500.000 33,88 9.118.153 

ХЕ Мостар 5.462.000 19,48 5.242.458 

ХЕ Јајце 3.089.000 11,02 2.964.839 

ПХЕ Чапљина 7.339.000 26,17 7.044.013 

ХЕ Пећ Млини 2.650.000 9,45 2.543.485 

 
УКУПНО ХЕ 28.040.000 100 26.912.947 

Заједнички послови   110.000 

 
УКУПНО 

  27.022.947 

ХЕ Рама  33,88 9.155.421 

ХЕ Мостар  19,48 5.263.885 

ХЕ Јајце  11,02 2.976.957 

ПХЕ Чапљина  26,17 7.072.803 

ХЕ Пећ Млини  9,45 2.553.881 

 
УКУПНО ХЕ 

 
28.040.000 

 
100 

 
27.022.947 

 
Табела 2. 

 
Потписници извјештаја су навели за трошкове радне снаге да је, 

анализирајући податке о стварном броју запосленика за дјелатност производње за 
2006. годину, достављене од подносиоца захтјева и поређењем са подацима о 
систематизованим радним мјестима за 2006. годину, евидентно како је у дјелатности 
производње запослено мање људи него што је предвиђено систематизацијом, те да 
су исти мишљења да подносилац захтјева треба редовно достављати ФЕРК-у 
усвојене систематизације радних мјеста и све евентуалне промијене у броју стварно 
запослених радника у дјелатности производње електричне енергије. Навели су и да 
подносилац захтјева није доставио образложење о захтијеваном порасту трошка 
радне снаге за 2007. годину, те да су након извршене анализе установили да је током 
2005. године у дјелатности производње електричне енергије било запослено 402 
радника, у 2006. години 426 радника, а планирани број радника за дјелатност 
производње у 2007. години је  441 радник, затим да је у 2007. години планирано 
повећање броја радника у односу на исти у 2005. години за 39 радника, а у односу на 
2006. годину да то повећање износи 15 радника.  

 
 У препоруци Извјештаја се  наводи да су за 2005. годину ови трошкови  

приказани у износу од 11.555.000 КМ, а да су захтјевани трошкови за 2007. годину 
приказани у износу од 12.582.000 КМ, као и да су трошкови радне снаге приказани у 
табели „Потребан приход“ за 2005. годину и 2007. годину, под ставком „трошкови 
зарада“ који обухваћају трошкове нето плаћа, накнаде плаћа и остале трошкове 
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запослених, односно рачуноводствена конта 320, 321 и 328 важећег контног плана  
ЈП “Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, као и да су у оквиру трошкова радне 
снаге за 2005. годину и 2007. годину укључени и алоцирани трошкови  радне снаге 
Дирекције друштва. 
 

Трошак радне снаге(КМ) 
Редни број Организациони  дио 

2005. година 2007. година 

1. Производња ел.ен. 10.868.000 11.633.000 

2. Дирекција друштва 687.000 949.000 

 УКУПНО 11.555.000 12.582.000 

 
Табела 3. 

 
Навели су да су мишљења да трошак радне снаге за 2007. годину треба 

одобрити у захтјеваном износу од 12.582.000 КМ.  
 
Навели су да су трошак накнада који је везан за  билансирану производњу 

електричне енергије и који обухвата накнаду за хидроакумулацију и накнаду за 
водни допринос, анализирали на основи важећих законских прописа по 
произведеном кWh и да сматрају да овај трошак за 2007. годину треба одобрити у 
захтјеваном износу од  8.867.000 КМ, те да су поред горе наведеног трошка накнада 
анализирали и трошкове накнада који не зависе о билансираној производњи 
електричне енергије (накнаде за коришћење добара, порези и доприноси) и да 
сматрају да  ове  трошкове у 2007. години  треба одобрити у захтјеваном износу од 
233.000 КМ. 
 

За трошак регулаторне накнаде потписници извјештаја су навели да је на 
основи достављених података од подносиоца захтјева и његових усмених 
образложења на формалној расправи за дјелатност снабдијевања електричном 
енергијом износ регулаторне накнаде за 2007. годину за дјелатност производње 
сљедећи (Табела бр.1.): 
- Захтјевана регулаторна накнада за ФЕРК у 2007. години  износи 251.000 КМ 
- Планирана накнада за ДЕРК  износи за 2007. годину 23.500 КМ. 
Навели су и да је ФЕРК за 2007. годину упутио према Парламенту ФБиХ приједлог 
Плана Буџета ФЕРК-а за 2007. годину који је остао на нивоу 2006. године и који је у 
парламентарној процедури усвајања, а по коме регулаторна накнада за ЈП 
“Електропривреда ХЗ ХБ“д.д. Мостар за 2007. годину  износи 449.465,71 КМ. Даље 
су навели да, ако се на овај износ примјени кључ алокације на дјелатност 
производње електричне енергије од 51,92 %, трошак регулаторне накнаде за ФЕРК, 
а који се односи на дјелатност  производње електричне енергије износи 233.362,60 
КМ, а не 251.000 КМ што је за 2007. годину захтјевао подносилац захтјева, те да су 
извршили корекцију овог износа посебно по свакој хидроелектрани у складу са  
удјелом трошкова сваке посебне хидроелектране у укупним трошковима дјелатности 
производње. 
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                                                                                                             (KM) 

Хидроелектрана 

Тражени 

трошкови 
за 2007. 

годину 

% удјела трошкова 

ХЕ у укупним 
трошковима 

производње 

 

Накнада за 
ФЕРК 

 

1 2 3 4 

ХЕ Рама 20.863.000 30,74 71.736 

ХЕ Мостар 11.097.000 16,35 38.155 

ХЕ Јајце 13.005.000 19,16 44.712 

ПХЕ Чапљина 15.658.000 23,07 53.836 

ХЕ Пећ Млини 7.253.000 10,68 24.923 

УКУПНО ХЕ 67.876.000 100 233.362 

 
Потписници извјештаја су навели да су на основу истих кључева и износа 

укупне регулаторне накнаде за ДЕРК извршили алокацију на дјелатност производње 
електричне енергије која износи 23.500 КМ, те да су у складу са удјелом трошкова 
сваке посебне хидроелектране у укупним трошковима дјелатности производње, 
добивени кључеви алокације ове накнаде по појединим хидроелектранама за 2007. 
годину, као и да је  употребом добивених кључева трошак регулаторне накнаде 
ДЕРК-у за дјелатност производње алоциран по појединим хидроелектранама. 
 
Исти су навели да су коришћени кључеви алокације накнаде за ДЕРК по 
хидроелектранама сљедећи: 
 
 

                                                                                                                            (КМ) 

Хидроелектрана 

Тражени 

трошкови 
за 2007. 

годину 

% удјела 

трошкова ХЕ у 
укупним 

трошковима 

производње 

Накнада за 

ДЕРК 
 

Укупан трошак 

регулаторне 
накнаде 

(ФЕРК и ДЕРК) 

1 2 3 4  

ХЕ Рама 20.863.000 30,74 7.223 78.959 

ХЕ Мостар 11.097.000 16,35 3.842 41.997 

ХЕ Јајце 13.005.000 19,16 4.503 49.215 

ПХЕ Чапљина 15.658.000 23,07 5.421 59.257 

ХЕ Пећ Млини 7.253.000 10,69 2.511 27.434 

УКУПНО ХЕ 67.876.000 100 23.500 256.862 

 
Потписници извјештаја су навели да су након извршених анализа мишљења 

да трошак регулаторне накнаде ФЕРК-у и ДЕРК-у  за 2007. годину треба одобрити  у 
укупном износу од 256.862 КМ. 
 

Потписници извјештаја су даље у препоруци Извјештаја навели да су остале 
фиксне трошкове пословања хидроелектрана анализирали на основи података из 
биланса успјеха: остварење 2005. и план за 2007. годину, бруто биланса (I-XII 2005.) 
и табеле „потребан приход за 2005. и 2007. годину“.  
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У Извјештају су потписници истог навели да су подаци достављени од 
подносиоца захтијева који се односе на друге трошкове пословања коришћени из 
табеле “Биланс успјеха“ за 2005. и 2007. годину, да су приликом анализе података из 
наведене табеле користили податке посебно по свакој хидроелектрани у склопу 
дјелатности производње, с тим што нису узимали у обзир друге трошкове пословања 
који су алоцирани с Дирекције друштва на производњу електричне енергије, затим 
да су даљу анализу вршили и на основу табеле „Потребног прихода“ гдје су 
разматрали ставку „Остали фиксни трошкови“ у коју су укључени други трошкови 
пословања и расходи дјелатности производње, као и алоцирани износ других 
трошкова пословања и расхода с Дирекције друштва на дјелатност производње 
електричне енергије.  Успоређивањем остварених осталих фиксних трошкова у 2005. 
години (9.121.000 КМ) с остварењем истих у 2004. години (1.611.000 КМ) и са 
захтјеваним износом осталих фиксних трошкова у првом тарифном поступку за 
2006. годину (5.683.000 КМ) поставља питање оправданости остварених „Осталих 
фиксних трошкова“ у 2005. години за које подносилац захтјева није пружио 
одговарајуће образложење. Навели су да укупан захтјевани износ „осталих фиксних 
трошкова “ за 2007. годину износи 8.570.000 КМ, а остварени трошак за 2005. 
годину износи 9.120.000 КМ, затим да је достављено образложење и спецификација 
од подносиоца захтијева у вези  с „другим трошковима пословања“ који су 
укључени у остале фиксне трошкове за 2007. годину недовољно из разлога што 
подносилац захтјева није ничим поткријепио износе осталих фиксних трошкова који 
су алоцирани из Дирекције друштва на дјелатност производње електричне енергије, 
као и да  ФЕРК-у није био доступан и приједлог Плана пословања за 2007. годину на 
основу којег су спецификовани и планирани други трошкови пословања и расходи 
за 2007. годину у склопу дјелатности производње електричне енергије. Навели су да 
су због свега горе наведеног мишљења да остале фиксне трошкове пословања треба 
одобрити у износу од 4.788.000 КМ, који представља и износ који су у Извјештају 
водитеља поступка у првом тарифном поступку за дјелатност производње 
предложили и за 2006. годину, а што износи 56% од захтјеваног износа. 

 
 У табели 4 наведени су: фиксни и варијабилни трошкови, остали приходи као 
и износ потребног прихода хидроелектрана за 2007. годину према прорачуну 
потписника извјештаја. 

           (000) КМ 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА ХЕ Рама ХЕ Јајце 
ХЕ 

Мостар 
ХЕ Пећ-
Млини 

ПХЕ 
Чапљина 

ХЕ 
УКУПНО 

Варијабилни 

трошкови  
3.208,00 2.114,00 1.432,00 383,00 2.950,00 10.087,00 

Фиксни трошкови  16.127,00 9.724,00 8.648,00 5.663,00 12.831,00 52.993,00 

Остали приходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потребан приход 19.335,00 11.838,00 10.080,00 6.046,00 15.781,00 63.080,00 

 
Табела 4. 

 
Навели су и да су планирана производња електричне енергије за 2007. годину 

и расположива снага хидроелектрана преузете из Електроенергетског биланса за 
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2007. годину и доступне техничке документације достављених од подносиоца 
захтјева, те да су наведени подаци приказани у табели 5.  
 
 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА 
ХЕ 

Рама  
ХЕ 

Јајце 
ХЕ 

Мостар 

ХЕ 
Пећ-

Млини 

ПХЕ 
Чапљина 

ХЕ 
УКУПНО 

Планирана производња 
(GWh) 

575,00 373,00 233,00 72,00 211,00 1.464,00 

Расположива снага (МW) 160 90 72 30 440 792 

 
Табела 5. 

 
Даље су навели да је укупно билансирана производња електричне енергије за 

2007. годину планирана за потребе тарифних купаца ЈП “Електропривреда ХЗ 
ХБ”д.д. Мостар, те да су на основи износа потребног прихода за сваку производну 
јединицу одредили просјечне цијене на прагу сваке производне јединице и 
просјечну цијену на прагу дјелатности производње. 
 
 
 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА 
ХЕ 

Рама 
ХЕ 

Јајце 
ХЕ 

Мостар 

ХЕ 
Пећ-

Млини 

ПХЕ 
Чапљина 

ХЕ 

Просјечна цијена на прагу 
(КМ/кWh) 

0,03363 0,03174 0,04326 0,08397 0,07479 0,04309 

 
Табела 6. 

 
Исти су навели да је просјечна цијена на прагу дјелатности  производње 

0,04309 КМ/кWh. 
 

Даље су навели да су у складу одредбама Правилника за тарифну 
методологију и тарифне поступке  на основу приједлога потребног прихода за 
хидроелектране за 2007. годину израчунали јединичну цијену снаге и јединичну 
цијену електричне енергије на прагу производних јединица како слиједи: 
 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА ХЕ Рама ХЕ Јајце 
ХЕ 

Мостар 
ХЕ Пећ-
Млини 

ПХЕ 
Чапљина 

ХЕ 

Јединична цијена ел. 

енергије (КМ/кWh) 
0,00558 0,00567 0,00615 0,00532 0,01398 0,00689 

Јединична цијена 
снаге (КМ/кW) 

100,79375 108,04444 120,11111 188,76667 29,16136 66,91035 

 
Табела 7. 
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Потписници извјештаја су навели да је јединична цијена електричне 
енергије на прагу производње 0,00689 КМ/кWh, као и да је јединична цијена 
снаге на прагу производње 66,91035 КМ/кW. 
 

У свом извјештају, потписници истог су навели да су њихове препоруке 
резултат њихове анализе докумената и података које је доставио подносилац 
захтјева, а који садрже и елементе процјене самог подносиоца захтјева, да је ФЕРК 
започео други тарифни поступак на основу података које је доставио подносилац 
захтјева, а током тарифног поступка да је ФЕРК инсистирао на достављању све 
тражене, а непотпуне документације, података и информација, као и да су допуне 
вршене и непосредно на припремној и формалној расправи, које су проведене током 
тарифног поступка, и то у виду давања изјашњења овлашћених представника 
подносиоца захтјева о појединим питањима, као и непосредним прилагањем 
документације у спис. Даље су навели да и поред уважавања одређених процјена 
које је подносилац захтјева извршио, а које нису биле потпуно поткријепљене и 
основане, у тренутку израде овог извјештаја недостају одређени подаци које је 
подносилац захтјева требао доставити или извршити процјену, а који су више пута 
захтјевани од подносиоца захтјева. Такође су навели да је чињеница да према том 
извјештају, 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 уистину оправдани. Потписници извјештаја су навели и да ће, с 
обзиром на наведено, ФЕРК 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 објективна алокација трошкова и 
потпуна оправданост трошкова, те да ће у циљу олакшања наредних тарифних 
поступака и припремања подносиоца захтјева за наредне тарифне поступке, ФЕРК и 
прије покретања истих, током прелазног периода, а у складу са чланом 30. Закона о 
електричној енергији и општим актима ФЕРК-а, те условима Почетних дозвола за 
рад – лиценци, од подносиоца захтјева тражити достављање одређених података и 
информација. 

 
Исти су навели и да су, иако су неке трошкове подносиоца захтјева 

проматрали како је то подносилац захтјева исказао, али у мјери како је то било 
могуће у овом другом тарифном поступку, свјесни 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 општеприхваћених међународних стандарда у 
тарифном поступку, да би се избјегле изненадне и драстичне промјене тарифа у 
прелазном периоду, због непостојања развијених социјалних мјера, а која 
подразумијева и постепеност у евентуалним измјенама тарифа, које ће на крају 
прелазног периода у потпуности бити засноване на оправданим трошковима. 
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Потписници извјештаја су предложили да трошкови и други елементи 
потребног прихода прописани тарифном методологијом ФЕРК-а и одобрени у овом 
поступку требају бити предмет провјере у складу са одредбама Правилника за 
тарифну методологију и тарифне поступке, као и прилагођавања након што ФЕРК 
донесе Регулаторни контни план. 
 
Коментари страна у поступку на Извјештај  
 

Наведени извјештај, достављен је странама у поступку, односно подносиоцу 
захтјева Јавном подузећу „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ 
дионичко друштво Мостар, те умјешачима „Алуминиј“ д.д. Мостар, Б.С.И. д.о.о. 
Јајце и Удружењу послодаваца ФБиХ.  
 

Дана 21.03.2007. године под бројем 07-02-979-41/21/06 примљени су 
коментари на Извјештај водитеља поступка и запосленика ФЕРК-а од поносиоца 
захтјева Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Хецег Босне“ 
дионичко друштво Мостар. Подносилац захтјева је навео у склопу коментара 
питања бр. 3, да су трошкови материјала, презентовани у ФЕРК-овим табелама за 
2007. годину оправдани и засновани на стварним потребама, да су планирани у циљу 
осигурања погонске спремности хидроенергетских објеката, те да моле да се ови 
трошкови признају у цјелости и да се уважи образложење посносиоца захтјева у вези 
примјене Закона о јавним набавкама. У склопу коментара питања бр. 5, подносилац 
захтјева је навео да су услуге одржавања такође оправдане и засноване на стварним 
потребама, а да су планиране у циљу обезбјеђења погонске спремности 
хидроенергетских објеката, те да из тог разлога моли да услуге одржавања буду 
признате у потпуности, те да се уважи образложење посносиоца захтјева у вези 
примјене Закона о јавним набавкама (специјализоване услуге, понављање конкурса, 
нап.конкурс Испитивање и параметрисање турбинских регулатора је три пута 
понављан). У коментару питања бр.7, подносилац захтјева је навео да је, 
уважавајући принципе ефикасног и економичног пословања, остале фиксне 
трошкове за 2007. годину планирао у мањем износу од остварених у базној години, 
али да се у Извјештају, и након смањења са стране подносиоца захтјева, ови 
трошкови смањују за 44% од захтјеваног износа. Навео је да је смањењем ових 
трошкова упитно извршење већ уговорених обавеза (изградња водоснабдјевног 
система, обавезе заштите околине произишле из услова за добијање употребне 
дозволе за ХЕ Пећ – Млини, порибљавање, реструктурисање...), те да би 
неизвршење уговорених обавеза повећало судске трошкове, пенале, што би такође 
онемогућило цертификацију по стандардима ИСО-9001, те да стога предлаже да ови 
трошкови буду признати у захтјеваном износу. Подносилац захтјева је даље у својим 
коментарима на Извјештај водитеља поступка и запосленика ФЕРК-а навео да, 
будући да подносиоцу захтјева није одобрен трошак амортизације у захтјеваном 
износу, уз образложење да исти није доставио план активирања нових средстава, да 
подносилац захтјева исти доставља у прилогу коментара, те да се нада да ће се 
извршити корекција одобрене амортизације. Уз коментаре приложени План 
активирања средстава у 2007. години је: 
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ПЛАН АКТИВИРАЊА СРЕДСТВА У 2007. ГОДИНИ 

 

Погон ХЕ Јајце 

Редни 

број 
Основно средство Вриједност 

Стопа 

амортизације 

Вријеме 

активирања 

Износ 

амортизације 

1 Блок трансформатор 1.021.300,22 5,00% децембар-06 51.065,01 

2 Систем генераторске побуде 861.790,02 6,50% децембар-06 56.016,35 

3 Блок трансформатора 971.851,93 5,00% мај-07 32.395,06 

4 Машина за чишћење 15.178.976,00 15,50% јули-07 117.643,14 

5 
Опрема за аутоматско 
посматрање бране 201.725,00 15,50% јули-07 15.633,69 

УКУПНО: 257.119,57 

  
 
Погон ХЕ Рама 

Редни 

број 
Основно средство Вриједност 

Стопа 

амортизације 

Вријеме 

активирања 

Износ 

амортизације 

1 Систем оптичког повезивања 334.548,00 5,00% јануар-07 16.677,40 

2 Инекцијска завјеса 3.071.894,00 1,43% јануар-07 43.928,08 

3 

Опрема за аутоматско 
посматрање бране 201.725,00 15,50% јули-07 15.633,69 

УКУПНО: 60.605,48 

  

ПХЕ Чапљина 

Редни 

број 
Основно средство Вриједност 

Стопа 

амортизације 

Вријеме 

активирања 

Износ 

амортизације 

1 Дизало 89.669,90 6,50% јануар-07 5.828,54 

УКУПНО: 5.828,54 

  

Центар за управљање производњом 

Редни 

број 
Основно средство Вриједност 

Стопа 

амортизације 

Вријеме 

активирања 

Износ 

амортизације 

1 Систем тачног мјерења 152.544,79 20,00% јануар-07 30.508,96 

2 Систем аутоматског регулисања 1.233.901,04 20,00% јануар-07 246.780,21 

3 СЦАДА 606.828,00 20,00% јануар-07 121.365,60 

УКУПНО: 398.654,77 
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На нивоу предузећа 

Редни 

број 
Основно средство Вриједност 

Стопа 

амортизације 

Вријеме 

активирања 

Износ 

амортизације 

1 Рачунарска опрема 34.435,15 20,00% јануар-07 6.887,03 

2 Аутобуси и возила 586.905,00 15,50% јануар-07 90.970,28 

3 Алати 36.334,49 16,60% јануар-07 6.031,53 

4 Намјештај 93.919,91 12,50% јануар-07 11.739,99 

5 Остала опрема 88.030,86 7,00% јануар-07 6.162,15 

УКУПНО: 121.790,98 

  
ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ-ТРОШКОВИ СВЕУКУПНО :                              

843.999,34 

 
Након рока за подношење коментара на Извјештај водитеља поступка и 

запосленика ФЕРК-а, подносилац захтјева је 03.04.2007. године доставио ФЕРК-у и 
допис – Урачунавање пореза, доприноса и накнада на електроенергетске објекте у 
цијену струје у другом тарифном поступку, примљен у ФЕРК под бројем 07-02-979-
42/21/06. У том допису, подносилац захтјева је навео да је у задње вријеме суочен са 
све чешћим доношењем одлука надлежних тијела локалне самоуправе о увођењу 
пореза, доприноса и накнада (комуналних накнада за доводне канале, 
хидроакумулације, коридоре далековода, закупнина на стубна мјеста и сл.) за 
коришћење електроенергетских објеката и слиједом тога с доношењем рјешења о 
утврђивању висине споменутих накнада од стране општинских органа, затим да су 
за сада накнаду увеле општине Неум, Вареш и Нови Травник, те да се ускоро 
припрема доношење сличних одлука и од других општина (Прозор-Рама).  

 
Даље је подносилац захтјева навео да јединицама локалне самоуправе 

покушава указати да одлуке које доносе нису засноване на важећим прописима, да 
су електроенергетски објекти за производњу, пренос и дистрибуцију електричне 
енергије и управљање електроенергетским системом у којима се обавља 
електроенергетска дјелатност која је од јавног интереса, као и да је чланом 6. став (2) 
Закона о електричној енергији утврђено да је електропривредним предузећима 
утврђена обавеза вршења јавне услуге. Навео је да је истакао да се увођење 
материјалних обавеза може заснивати само на закону или пропису заснованом на 
закону, што није поштовано у споменутим случајевима, а што је супротно и члану 
60. Закона о електричној енергији (електропривредно друштво није дужно плаћати 
никакве посебне накнаде ради коришћења тих објеката, јер су приликом изградње 
електроенергетских објеката регулисани имовинско-правни захтјеви с власницима 
некретнина односно носиоцима права коришћења на некретнинама). 

 
Подносилац захтјева је у овом допису навео да је упозорио све ове општине 

да ће покренути оцјену уставности донесених одлука о увођењу накнада и да је 
покренуо иницијативу за укидање истих, те да у цијену електричне енергије није 
укалкулисана утврђена накнада, као и да ће поднијети захтјев ФЕРК-у за повећање 
цијене електричне енергије неквалификованих (тарифних) купаца за износ накнаде 
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коју ће плаћати по одлуци, и то повећањем цијене електричне енергије свих грађана 
или повећањем цијене електричне енергије само потрошачима општине, која је 
донијела рјешење о накнади, а што је дужан у складу ФЕРК-овом Правилнику за 
тарифну методологију и тарифне поступке. 

 
Даље је навео да у том смислу предлаже да ФЕРК у складу са чланом 18. свог 

Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке уведене накнаде уврсти у 
потребан приход за дјелатност производње електричне енергије и дјелатност 
дистрибуције електричне енергије. 

 
У прилогу овог дописа, подносилац захтјева је доставио: 

- Приједлог с Рјешењем о извршењу Општинског суда Чапљина бр. 07 53 Ип 
006317 07 Ип од 20.03.2007. године и осталим прилозима (на основу Рјешења 
о висини комуналне накнаде за пословне и друге просторе донесених од 
стране Општине Неум бр. 05-37/95 од 01.04.1995. године и бр. 05-37/95 од 
01.04.1995. године),  

- Приједлог с Рјешењем о извршењу Општинског суда Чапљина бр. 07 53 Ип 
006318 07 Ип од 20.03.2007. године и осталим прилозима (на основу Рјешења 
о висини комуналне накнаде за пословне и друге просторе Општине Неум бр. 
05-6/99 од 12.01.1999. године, Рјешења о висини комуналне накнаде за 
трафостанице Општине Неум бр. 05-73/02-1 од 7.5.2002. године, Рјешења о 
висини комуналне накнаде за далеководе Општине Неум бр. 05-73/02 од 
07.05.2002. године, Пресуде Жупанијског суда Мостар бр. У: 81/04 од 
3.11.2004. године, другостепеног Рјешења Министарства градитељства, 
просторног уређења и заштите околине ХНК-а бр. Уп.: ИИ-09-03-25-528/02 
од 22.11.2004. године, те Рјешења о висини комуналне накнаде за далеководе 
Општине Неум бр. 05-23/05 од 20.07.2005. године, 

- Одлуку о висини накнаде за кориштење грађевинског земљишта ОВ Вареш 
бр. 01-43/06 од 22.03.2006. године, Одлуку о просјечној коначној 
грађевинској цијени у 2006. години м2 корисне стамбене површине у 
државном власништву на подручју општине ОВ Вареш бр. 01-48/07 од 
07.03.2007. године, с Рјешењем о утврђивању обавезе плаћања накнаде за 
коришћење градског грађевинског земљишта Општине Вареш бр. 02/4-75/07 
од 13.3.2007. године, 

- Одлуку о начину додјеле под закуп земљишта у државном власништву и 
висини закупнине („Службени гласник Општине Нови Травник“ бр. 2/01 и 
1/02), Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о начину додјеле под закуп 
земљишта у државном власништву и висини закупнине ОВ Нови Травник бр. 
01-01-29/07 од 13.02.2007. године, 

- Иницијативу бр. И-2175/07 од 29.03.2007. године (за измјену Одлуке о 
комуналној накнади ОВ Неум бр. О-01-И-12/02 од 27.03.2002. године /„Сл. 
гласник Општине Неум“ бр. 1/02 / и Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
комуналној накнади ОВ Неум бр. О-01-И-29/05 од 07.06.2005. године /„Сл. 
гласник Општине Неум“ бр. 3/05/, те укидање донесених рјешења о висини 
комуналне накнаде), 
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- Иницијативу бр. И-2040-1/07 од 02.04.2007. године (за измјену Одлуке ОВ 
Вареш бр. 01-43/06 од 22.03.2006. године), 

- Иницијативу бр. И-2177/07 од 29.03.2007. године (за измјену Одлуке ОВ Н. 
Травник бр. 01-01-29/07). 
 
Умјешачи „Алуминиј“ д.д. Мостар, Б.С.И. д.о.о. Јајце и Удружењу 

послодаваца ФБиХ нису доставили коментаре на Извјештај водитеља поступка и 
запосленика ФЕРК-а. 

 
Након рока за подношење коментара на извјештај водитеља поступка и 

запосленика ФЕРК-а, подносилац захтјева је 04.04.2007. године доставио додатне 
коментаре, примљене под бројем 07-02-979-43/21/06. У истима је подносилац 
захтјева навео да жели ФЕРК обавјестити о новим трошковима које мора укључити 
у потребан приход дјелатности производње за 2007. годину, с обзиром да је Пресуда 
Врховног суда ФБиХ обавезала истог да партиципира у штети насталој у „Плавном 
валу“ с 15% вриједности укупне штете, те да на основу доступне документације, 
коју је приложио, цијени да ће одштетни захтјев с каматом и трошковима спора 
износити цца 670.000 КМ, те да би ФЕРК требао уважити ову чињеницу те признати 
трошкове.  

 
Осим наведеног, подносилац захтјева је у овим накнадним коментарима 

скренуо пажњу да се још једном размотри оправданост смањења трошкова на 
позицијама: 

- трошкови материјала, 
- трошкови услуга одржавања, 
- остали фиксни трошкови, 
- амортизација. 

 
Навео је да је смањење трошкова материјала и услуга одржавања 

образложено констатацијом да подносилац захтјева није доставио табеларни преглед 
потписаних уговора с трећим лицима, те да није доставио план за 2007. годину, 
затим да се таква констатација не може прихватити, јер је подносилац захтјева 
доставио прецизан табеларни преглед повећања трошкова материјала и услуга 
одржавања у односу на базну 2005. годину у складу са захтјевима ФЕРК-а с 
припремне и формалне расправе.  

 
Такође је навео и да је истина да није доставио план за 2007. годину, али да је 

приједлог трошкова дјелатности производње, садржан у потребном приходу у 
другом тарифном поступку, његов план трошкова за 2007. годину, само што тај план 
није прошао редовну процедуру, па није достављен као службени документ. 

 
Што се тиче „осталих фиксних трошкова“, подносилац захтјева је навео да су 

исти драстично смањени уз образложење да ничим подносилац захтјева није 
„поткријепио“ износе осталих фиксних трошкова алоцираних из Дирекције 
Друштва, затим да су на припремној и формалној расправи тражени износи, 
структура и кључ алокације ових трошкова, што је подносилац захтјева и доставио, 
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те да вјерује да је неодобрење осталих фиксних трошкова Дирекције Друштва, 
алоцираних на дјелатност производње, посљедица превида и да се нада да ће се 
извршити корекција у складу са захтјеваним износом. Подсјетио је и да се 
непризнати дио осталих фиксних трошкова Производње електричне енергије односи 
на обавезе створене у ранијим периодима чије би неодобравање довело у питање 
добијање употребне дозволе за одређене објекте као и цертификацију по ИСО 
стандардима, те да стога очекује признавање истих.  

Такође, подносилац захтјева је навео да је у циљу одобрења обрачунате 
амортизације уз допис од 21.03.2007. године, доставио преглед активирања нових 
основних средстава.  

 
Уз ове накнадне коменатре подносилац захтјева је доставио: 

- списак предмета: Плавни вал, 
- Пресуду Општинског суда Мостар бр. П.240/00-И од 07.07.2006. године, 
- Пресуду Кантоналног суда Мостар бр. 007-0-Гж-07-000 128 од 09.03.2007. 

године, 
- и осталу документацију. 
 

Дана 06.04.2007. године под бројем 07-02-981-42/23/06 примљени су 
коментари подносиоца захтјева Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске 
заједнице Хецег Босне“ дионичко друштво Мостар на Извјештај водитеља поступка 
и запосленика ФЕРК-а за дјелатност снабдијевања електричном енергијом који су 
садржавали и додатне коментаре на Извјештај водитеља поступка и запосленика 
ФЕРК-а за дјелатност производње електричне енергије гдје је навео да је већ 
дописом који је у ФЕРК примљен 21.03.2007. године под бројем 07-02-979-41/21/06 
доставио примједбе на препоруке и мишљења дате у Извјештају, те да износе који се 
не признају кроз препоруку, поред већ изнесених трошкова дирекције друштва, 
угрожавају безбједну производњу електричне енергије будући да су знатно умањени 
трошкови редовног одржавања, амортизације и остали фиксни трошкови  који могу 
довести до угрожавања околине и даљег реструктурисања ове електропривреде. 
Навео је да тражи да се ове већ достављене примједбе уваже и у потпуности одобре 
његови захтјеви, тако да се цијене на прагу сваке електране у 2007. години одобре 
као и за 2006. годину у првом тарифном поступку, те је напоменуо да се доношењем 
овакве Одлуке не одобравају никакве стопе поврата, односно у цијени нема ни 
добити, ни развоја. Токође је дао осврт на стање акумулације ХЕ Рама. 
 
Закључак 
 

У складу са чланом 75. Правилника о јавним расправама и рјешавању 
захтјева и жалби ФЕРК-а, а на основу савјесне и брижљиве оцјене сваког доказа 
посебно и свих доказа заједно, као и Извјештаја водитеља поступка и запосленика 
ФЕРК-а, те примљених коментара на извјештај страна у поступку, односно на 
основу резултата цјелокупног поступка, ФЕРК је закључио сљедеће: 

 
У вези трошкова материјала за 2007. годину, успоређујући податке о трошковима 
материјала, и то остварење ових трошкова из 2005. године, остварење ових 
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трошкова из 2006. године, као и податке о трошку материјала захтјеваног за  2007. 
годину видљиво је  да је у току 2007. године захтјеван знатан пораст трошка 
материјала у односу на остварење из 2005. године и 2006. године. Коментаре 
подносиоца захтјева  не уважавамо из разлога непостојања Плана пословања за 2007. 
годину као и из разлога што захтјевање оваквог пораста трошкова подносилац 
захтјева није поткријепио релевантим чињеницама и доказима него се задржао  у 
највећем дијелу на изношењу  процјене. Због свега наведеног трошкове материјала 
за 2007. годину одобравамо у износу од 1.746.000 КМ.  

                                            
(КМ) 

Остварење 
2005. година 

Остварење 
2006. година 

Захтијев 
2007. година 

Одобрено 
за 2007. годину 

 
1.165.000 

 
1.226.261 

 
1.940.000 

 
1.746.000 

 
У  вези трошка услуга одржавања за 2007. годину успоређујући податке о 
трошковима услуга одржавања, и то остварење ових трошкова из 2005. године, 
остварење ових трошкова  из 2006. године,  као и податке о трошку услуга 
одржавања  захтјеваног за  2007. годину видљиво је да је у току 2007. године 
захтјеван знатан пораст трошка услуга одржавања у односу на остварење из 2005. 
године и 2006. године. Коментаре подносиоца захтјева  не уважавамо из разлога 
непостојања Плана пословања за 2007. годину као и из разлога што захтјевање 
оваквог пораста трошкова подносилац захтјева није поткрјепио релевантим 
чињеницама и доказима него се задржао  у највећем дијелу на изношењу  процјене.                 
Због свега наведеног трошкове услуге одржавања за 2007. годину одобравамо у 
износу од 4.107.000 КМ. 
    

(КМ) 
Остварење 

2005. година 
Остварење 

2006. година 
Захтјев 

2007. година 
Одобрено за 2007. 

годину 

 

3.180.000 

 

2.804.868 

 

5.134.000 

 

4.107.000 

 
Уважавамо коментаре подносиоца захтјева о трошку амортизације за 2007. 
годину, уз које је приложио план активирања нових средства  и припадајући  трошак 
амортизације нових средстава у дјелатности производње електричне енергије за 
2007. годину. Приједлог трошка амортизације из Извјештаја са формалне расправе у 
другом тарифном поступку по захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност 
производње електричне енергије у износу од 27.022.947 КМ увећавамо за трошак 
амортизације планираних нових средства која ће бити активирана у току 2007. 
године у износу од  843.999,34 КМ, те .одобрени трошак амортизације за 2007. 
годину износи   27.866.946,34 КМ. 
У наредној табели приказан је одобрени трошак амортизације за 2007. годину 
посебно по хидроелектранама. 
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Хидроелектрана 

Захтјевани трошак 

амортизације за 2007. 
годину (КМ) 

% учешча 

трошкова ХЕ у 
укупним 

трошковима 
производње 

Одобрено  за 

2007. годину 
(КМ) 

1 2 3 4 

ХЕ Рама 9.500.000 33,88 9.118.153 

ХЕ Мостар 5.462.000 19,48 5.242.458 

ХЕ Јајце 3.089.000 11,02 2.964.839 

ПХЕ Чапљина 7.339.000 26,17 7.044.013 

ХЕ Пећ Млини 2.650.000 9,45 2.543.485 

 

УКУПНО ХЕ 28.040.000 100 26.912.947 

 
Заједнички послови 

   
110.000 

 

УКУПНО 

   

27.022.947 

+Трошак амортизације  

(нова средства у 2007. 
години-план)  

   

843.999,34 

НОВИ ПРИЈЕДЛОГ  

2007. година 

   

27.866.946,34 

ХЕ Рама 9.500.000 33,88  9.392.353,50 

ХЕ Мостар 5.462.000 19,48 5.365.267,83 

ХЕ Јајце 3.089.000 11,02 3.291.429,69 

ПХЕ Чапљина 7.339.000 26,17 7.214.832,19 

ХЕ Пећ Млини 2.650.000 9,45 2.603.063,12 

    

 

УКУПНО ХЕ 

 

28.040.000 

 

100 

 

27.866.946,43 

 

 
Обавеза ФЕРК-а ће бити да провјери да ли су приказани подаци о активирању нових 
средства у дјелатности производње за 2007. годину као и податак о обрачунатом  
трошку амортизације  ових средства уредно евидентирани у пословним књигама 
подносиоца захтјева на основу чега ће се у наредном тарифном поступку утврдити 
евентуално поравнање. 
 
Укупан захтјеван износ „ осталих фиксних трошкова“ за 2007. годину износи 
8.570.000 КМ а остварени трошак за 2005. годину износи 9.120.000 КМ. 
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КМ 
 

Дјелатност 
 

Остварење  

2005. година  

 
Остварење  

2006. година  

 
Захтјев  

2007. година 

 
Одобрено за   

2007. годину 

 

Основна 
дјелатност(а+б) 

 

5.462.000 

 

4.265.753 

 

6.377.000 

 

2.936.000 

 

а)  Трошкови 

 

2.562.233 

 

2.547.587 

 

3.837.000 

 

2.936.000 

 

б) Расходи 

 

2.899.767 

 

1.718.166 

 

2.540.000 

 

 

 
Заједнички 

послови 

 
3.659.000 

  
2.193.000 

 
1.852000 

 

УКУПНО 

 

9.121.000 

  

8.570.000 

 

4.788.000 

 
 
Не уважавамо коментаре достављене од стране подносиоца захтјева у  вези осталих 
фиксних трошкова у дјелатности производње за 2007. годину из разлога што је 
планирање ових трошкова неизвјесно и што подносилац захтјева није доставио 
ФЕРК-у План пословања за 2007. годину, путем којег би ФЕРК имао увид да ли су 
достављени подаци реално приказани у складу са пројекцијом плана и одобравамо 
„остале фиксне трошкове“ у износу од 4.788.000 КМ. 
 
Не одобравамо захтјеване трошкове радне снаге за 2007. годину за дјелатност 
производње електричне енергије  у износу од 12.582.000 КМ из разлога што је 
приликом провођења другог тарифног поступка ФЕРК располагао са различитим 
подацима презентованим од стране подносиоца захтјева о планираном и стварном 
броју запослених у оквиру ЈП“Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босна“ 
д.д. Мостар. С обзиром да подносилац захтјева није доставио Извјештај о пословању 
за 2006. годину и План пословања за 2007. годину у којем се налазе релавантни  
подаци о стварном и планираном  броју запосленика у току 2006. године у 
дјелатности производње електричне енергије, захтјеване трошкове радне снаге за 
2007. годину одобравамо у износу од 12.078.720 КМ што је  503.280 КМ мање од 
траженог износа трошка радне снаге за 2007. годину од стране подносиоца захтјева.   
 
 
У свези трошкова надокнаде становништву по питању „Плавног вала“  
релевантни су докази које је преложио подносилац захтјева и то пресуда 
Кантоналног/Жупанијског суда у Мостару број Гж-17704 од 22.02.2005. године 
којом је утврђена одговорност за штету односно допринос настанку исте у 15% 
одговорности ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар. Иста пресуда је потврђена 
пресудом Врховног суда ФБиХ број Рев-660/05 од 12.09.2006. године којом је 
прихваћен став Кантоналног/Жупанијског суда у Мостару да се величина протока од 
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1.947 m³/сек није могла предвидјети а да је разлика између максималне количине 
протока воде тј. 2.360 m³/сек и   1.947 m³/сек је утицај људског фактора, односно да 
је за штету насталу у тзв. „плавном валу“ првотужена ЈП “Електропривреда БиХ“ 
д.д. Сарајево дужна надокнадити у односу од 85 %, а друготужена  ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар у односу од 15 %. 
 
 Подносилац захтијева је у прилогу доставио  списак 158 лица која на основу 
доступне документације потражују накнаду штете од подносиоца захтјева и у којем 
је укупан износ штете процјењен како слиједи:  
-Износ штете:                316.513,20 КМ 
-Затезна камата:            302.097,61 КМ 
-Трошкови поступка:    50.000,00 КМ 
УКУПНО(процјена): 668.610,81 КМ 
 
Подносилац захтјева је доставио и пресуду Општинског суда Мостар од 07.07.2006. 
године број П.240/00-И у предмету Марић и други, на коју је изјављена жалба по 
којој је Кантонални/Жупанијски суд у Мостару донио пресуду број 007-0Гж-07-
000128 од 09.03.2007. године.  Споменутом пресудом на досуђене износе по 
захтјевима за накнаду штете треба рачунати законску затезну камату од 28.02.2000. 
године, односно од дана подношења тужбе тужиоца за накнаду настале штете. Овом 
пресудом ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар је обавезна исплатити за 21 
тужиоца укупан износ од 64.010,00 КМ са законском затезном каматом од 
28.02.2000. године па до исплате, као и трошкове поступка у износу од 3.430,99 КМ 
са законском затезном каматом од 07.08.2006. године па до исплате. 
 
На основу расположиве документације достављене од стране ЈП “Електропривреда 
ХЗ ХБ“ д.д. Мостар утврђено је да је пресудом Врховног суда ФБиХ број Рев-660/05 
од 12.09.2006. године одбијена ревизија и утврђено да је за насталу штету одговоран 
људски фактор. Узимајући у обзир да се тарифна методологија базира на 
оправданом трошку, односно трошку насталом из ефикасног дјеловања 
електропривредног друштва у обављању регулисане дјелатности, исти нисмо 
оправдали, јер сматрамо да ове трошкове не требају сносити неквалификовани 
(тарифни) купци него подносилац захтјева, јер је то трошак који произилази из 
штете за коју је по пресуди суда одговоран подносилац захтјева, те стога сматрамо 
да ово јавно предузеће овај дио терета мора поднијети сам. 
 
У вези трошка комуналне накнаде по питању коришћења грађевинског 
земљишта, на основу члана 21. и 22. Уредбе о комуналном господарству (Службени 
гласник ХР ХБ  број 34/94 и члана 6. Одлуке о комуналној накнади (Службени 
гласник општине Неум, број 2/95) дана 1.4.1995. године донесена су „рјешења о 
висини комуналне накнаде за пословне и друге просторе“ број 05-37/95 (рјешење за 
хидроакумулацију)  и број 05-37/95 (рјешење за доводни тунел), на основу које је 
утврђено да је ПХЕ Чапљина као корисник градског грађевинског земљишта у 
Неуму, има мјесечну обавезу плаћања комуналне накнаде. 
Дана 22.02.2007. године Општински суд у Чапљини је донио Рјешење о оврси на 
основу овршне исправе. Овршном исправом-Рјешењима тражиоца оврхе број :05-
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37/95 од 01.04.1995. године утврђена је обавеза овршеника (ЈП“Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар) да на име комуналне накнаде врши уплате сваки мјесец у износима 
протувриједности од 779,00 КМ и 606,00 КМ што укупно износи 1.385,00 КМ. 
 
На основу издатих рјешења тражилац оврхе је сваке године обрачунавао овршеника 
комуналну накнаду која није уредно плаћана и увидом у финансијску картицу и 
задњи испостављени рачун тражиоца оврхе број 72/2006 од 30.09.2006. године, 
укупно дуговање овршеника по наведеним правомоћним рјешењима износи 
178.383,28 КМ. Рјешењем о оврси се одређује оврха према овршенику 
ЈП“Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, ПХЕ Чапљина ради напалте главног дуга 
од 178.383,28 КМ закључно са даном 30.09.2006 као и законских затезних камата на 
главни дуг почев од 22.02.2007. године. 
 
С обзиром да се ради о накнадама које су као обавезне прописане од стране 
надлежних органа, а у складу са чланом 18. Правилника за тарифну методологију и 
тарифне поступке, 
одобравамо трошак комуналне накнаде главног дуга у износу од 178.383,28 КМ.  
 

 Због свега наведеног одобравамо трошкове како слиједи: 
(000 КМ) 

Редни  
број 

ТРОШКОВИ И РАСХОДИ 

Захтјевано 
за 2007                   

(КМ) 

Одобрено 
за 2007. 

годину 

(КМ) 

1 2 4 5 

1. Трошкови материјала   

а -трошак материјала без пумпног рада 1.940 1.746 

б 

-трошак материјала за пумпни рад ПХЕ 

Чапљина 

није 

назначено 1.220 

2. Трошкови услуга (а+б) 7.392 6.365 

а Трошкови услуга одржавања 5.134 4.107 

б Трошак осигурања 2.258 2.258 

3. Амортизација 28.040 27.867 

4. Трошкови радне снаге 12.582 12.079 

5. Накнаде(а+б+ц) 9.278 9.278 

а Накнаде за кор.добара-варијабилни дио 8.867 8.867 

б Накнаде за кор.добара-фиксни дио 158 158 

ц Порези и доприноси 253* 253* 

6. Трошак регулаторне накнаде 275 256 

7. Остали фиксни трошкови пословања 8.570 4.788 

        

  УКУПНИ ТРОШКОВИ  И РАСХОДИ 68.077 63.599 

 
*У склопу ставке Порези и доприноси су укључени износи: 
   -порези и доприноси који не зависе о финансијском резултату 
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  -комуналана наканада за коришћење земљишта за ПХЕ Чапљину. 
 
 
Одобрени потребан приход дјелатности производње у износу од 63.599.000 КМ 
по хидроелектранама износи:  
ХЕ Мостар                         10.178.000 КМ 
ХЕ Јајце I и ХЕ Јајце II     11.796.000  КМ 
ПХЕ Чапљина                   16.059.000  КМ 
ХЕ Рама                             19.484.000 КМ 
ХЕ Пећ-Млини                   6.082.000 КМ. 
 
 На основу одорених потребних прихода просјечне цијене електричне 
енергије на прагу хидроелекрна, за билансиране количине производње 
електричне енергије из електроенергетског биланса за 2007. годину, по 
хидроелектранама су: 
ХЕ Мостар                        0,04368 КМ/кWh 
ХЕ Јајце I и ХЕ Јајце II    0,03162 КМ/кWh 
ПХЕ Чапљина                   0,07611 КМ/кWh 
ХЕ Рама                             0,03389  КМ/кWh 
ХЕ Пећ-Млини                 0,08447 КМ/кWh. 
 
 Јединичне цијене снаге на прагу хидроелектрана одређене су на основу 
фиксних трошкова производње хидроелектрана укључених у потребни приход и 
расположиве снаге на прагу хидроелектрана и износе: 
 
ХЕ Мостар                         121,47222  КМ/кW 
ХЕ Јајце I и ХЕ Јајце II     107,57778 КМ/кW 
ПХЕ Чапљина                     29,79318  КМ/кW 
ХЕ Рама                              101,72500  КМ/кW 
ХЕ Пећ-Млини                  189,96667 КМ/кW. 
 
 Јединичне цијене електричне енергије на прагу хидроелектрана одређене су 
на основу варијабилних трошкова производње хидроелекрана укључених у 
потребни приход и годишње билансиране производње електричне енергије 
енергије из електроенергетског биланса за 2007. годину, за неквалификоване 
(тарифне) купце и износе: 
 
ХЕ Мостар                         0,00615 КМ/кWh 
ХЕ Јајце I и ХЕ Јајце II     0,00567 КМ/кWh 
ПХЕ Чапљина                    0,01398 КМ/кWh 
ХЕ Рама                              0,00558 КМ/кWh 
ХЕ Пећ-Млини                  0,00532 КМ/кWh. 
 
 Просјечна цијена електричне енергије и јединичне цијене снаге и електричне 
енергије на прагу производње Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар износе: 
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- просјечна цијена електричне енергије   0,04344  КМ/кWh 
- јединична цијена снаге                           67,56566 КМ/кW 
- јединична цијена електричне енергије   0,00689  КМ/кWh. 

 
Други тарифни поступак ФЕРК је започео на основу података које је 

доставио подносилац захтјева, а на достављању све тражене а непотпуне 
документације, података и информација, ФЕРК је инсистирао током тарифног 
поступка. Допуне су вршене и непосредно на припремној и формалној расправи, 
које су проведене током тарифног поступка, и то у виду давања изјашњења 
овлашћених представника подносиоца захтјева о појединим питањима, као и 
непосредним  прилагањем документације. Уопштено се може дати оцјена како 
подаци које је достављао подносилац захтјева у домени трошкова и расхода нису 
довољно транспарентни и детаљни што је све скупа онемогућавало дубљи увид у 
природу трошкова и расхода које подносилац захтјева остварује, а ову чињеницу је 
отежавао и став подносиоца захтјева да одбијањем достављања неких информација 
ФЕРК-у докаже своје исказане трошкове и приходе. С обзиром на наведено и на 
квалитет података и процјена подносиоца захтјева, учињен је изниман труд да се 
оцјене трошкови подносиоца захтјева у мјери у којој је то могуће. 
 

Прво, како квалитета података поднесених у оквиру тарифног захтјева није 
била одговарајућа, ФЕРК је тражио и прихватио извјесне процјене, иако исте по 
мишљењу ФЕРК-а нису биле потпуно поткрјепљене, а све уважавајући чињеницу да 
се електроенергетски сектор у ФБиХ налази у фази преструктурисања, при чему је 
оправдано омогућити подносиоцу захтјева одређено вријеме за прилагођавање 
условима регулације. У првом тарифном поступку, ФЕРК је јасно показао и посебно 
нагласио да је трајни задатак подносиоца захтјева употпуњавање базе података о 
трошковима, што остаје и даље опредјељење ФЕРК-а. С обзиром на наведено, ФЕРК 
инсистира на томе да подносилац захтјева приликом процјене појединих трошкова, 
врши такве процјене на вишем стандарду тачности и документовања. У циљу 
олакшања наредних тарифних поступака и припремања подносиоца захтјева за 
наредне тарифне поступке, ФЕРК ће и прије покретања истих, током прелазног 
периода, а у складу са чланом 30. Закона о електричној енергији и општим актима 
ФЕРК-а, те условима Почетних дозвола за рад – лиценци, од подносиоца захтјева 
тражити достављање одређених података и информација. наведено ће допринијети и 
употпуњавању чињеничног стања, на основу којег ће се објективније цијенити 
оправданост и алокација трошкова. 

 
Трошкови и други елементи потребног прихода прописани тарифном 

методологијом ФЕРК-а и одобрени у овом поступку бит ће предмет провјере у 
складу са одредбама Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, као 
и прилагођавања након што ФЕРК донесе Регулаторни контни план. 
 

Овим рјешењем ФЕРК је оцјенио оправданост трошкова и потребни приход 
на основу примљених података; међутим уз побољшање информација и података 
поднесених ФЕРК-у, исти ће се континуисано допуњавати како се буде допуњавала 
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база података. То је неопходно да би ФЕРК испунио своју законску обавезу 
утврђивања крајње точке прелазног периода везаног за постизање тарифа које су у 
потпуности засноване на оправданим трошковима. Опредјељење ФЕРК-а о 
постепености примјене усвојене тарифне методологије усвојено је у Правилнику за 
тарифну методологију и тарифне поступке, ФЕРК је јасно навео визију постепене 
примјене међународно прихваћених стандарда у тарифним поступцима, с циљем 
избјегавања наглих и драстичних промјена  тарифа у прелазном периоду, као и због 
непостојања социјалних мјера. 
 

ФЕРК је у свом Правилнику за тарифну методологију и тарифне поступке 
затражио да регулисане компаније послују у складу са Законом о електричној 
енергији. Као што је прописано у члану 8. тог Закона, у току је отварање 
ектроенергетског тржишта, а у складу са Уговором о успостави Енергетске 
заједнице („Службени гласник БиХ – међународни уговори“ бр. 9/06), Одлуком о 
обиму, условима и временском распореду отварања тржишта електричне енергије у 
Босни и Херцеговини („Службене новине ФБиХ“ бр. 33/06) Државне регулаторне 
комисије за електричну енергију (ДЕРК), те ФЕРК-овим Правилником о стицању 
статуса квалификованог купца („Службене новине ФБиХ“ бр. 53/06). У складу са 
наведеним Правилником, Б.С.И. д.о.о. Јајце  и „Алуминиј“ д.д. Мостар су стекли 
статус квалификованог купца рјешењима ФЕРК-а бр. 07-02-791-06/17/06 и бр. 07-02-
807-01/18/06 од 03.10.2006. године („Службене новине ФБиХ“ бр. 62/06), којима се 
одобрава такав статус наведеним подносиоцима. У складу са чланом 9. Правилника 
о стицању статуса квалификованог купца, у прелазном периоду квалификовани 
купац има право избора начина снабдијевања електричном енергијом. На основу 
наведеног, Алуминиј д.д. Мостар је као квалификовани купац искористио своје 
право избора и за дио електричне енергије у износу од 1.318.313 МWh је изабрао да 
се снабдијева као неквалификовани (тарифни) купац од свог снабдјевача 
неквалификованих (тарифних) купаца. Из тог разлога у другом тарифном поступку 
по Захтјевима за одобрење тарифа за дјелатност производње и снабдијевања 
електричном енергијом подносиоца захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар, Б.С.И. д.о.о. Јајце и Алуминиј д.д. Мостар у дијелу за који је изабрао да се 
снабдијева као неквалификовани (тарифни) купац су били и посматрани као и сви 
остали неквалификовани (тарифни) купци, у смислу утврђивања оправданости 
трошкова потребних за производњу и снабдијевање електричном енергијом за 
неквалификоване (тарифне) купце, уз настојање да се избјегне субвенционисање 
између различитих категорија потрошње. У вези са наведеним, уколико подносилац 
захтјева има недовољне количине електричне енергије за своје неквалификоване 
(тарифне) купце, па мора набављати електричну енергију, тада цијена те набављене 
електричне енергије мора бити укључена у портофолијо снабдијевања, чији ће 
трошак бити распоређен на све неквалификоване (тарифне) купце. Обавезне праксе 
су имплементација стандарда недискриминације и обавезе јавне услуге наметнуте од 
Парламента ФБиХ у облику Закона о електричној енергији, што значи да сада 
постоје стандарди које ФЕРК проводи у јавности што резултује недискриминацијом 
и правилном расподјелом трошкова снабдијевања. 
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Из тог разлога, важно је да подносилац захтјева, и заиста цијели сектор и 
јавност, разумију да су стандарди које ФЕРК намеће подносиоцу захтјева настали 
примјеном закона и састоје се од испитивања и оправдавања података о трошковима 
које је проузрочила регулисана компанија. ФЕРК се понаша у складу са законом; 
трошкове је проузроковала регулисана компанија приликом свог пословања, тако да 
је иста дужна приказати и оправдати те трошкове у складу са чланом 23. 
Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, а ФЕРК у складу са 
чланом 58. Пословника о раду ФЕРК-а приликом одлучивања о оправданости неког 
трошка узима у обзир и чињеницу да је информација о истом дата или ускраћена.  

 
Када се ради о тарифама, дужности независног регулатора у складу са 

законом су верификација података о трошковима и постепено увођење промјена 
тарифа с циљем поткрепљивања тарифа заснованих на трошковима у складу са 
Директивама ЕУ, Законом и прописима које доноси ФЕРК. Регулисане компаније 
имају обавезу да се придржавају прописа за производњу електричне енергије за 
потребе неквалификованих (тарифних) купаца у складу са обавезом вршења јавне 
услуге.  

 
Све регулисане компаније које имају обавезу вршења јавне услуге морају 

осигурати електричну енергију свим својим неквалификованим (тарифним) купцима 
што је могуће економичније. Ова обавеза има своје основе у закону, а посебно:  
 

Почетна дозвола за рад - лиценца за обављање електропривредне дјелатност 
производња електричне енергије додјељена Јавном подузећу „Електропривреда 
Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар, садржи обавезу 
вршења јавне услуге за Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице 
Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар описану у ставу 4.2.1. и 4.1.1. тако да 
“Ималац дозволе оабвезан је придржавати се свих важећих закона, подзаконских 
аката, прописа и стандарда ФЕРК-а, а у складу са Директивом ЕУ и међународним 
споразумима које је прихватила БиХ.”  

 
Директива 2003/54/ЕЦ везана за Заједничка правила за унутрашња тржишта 

електричне енергије, у члану 3. описује обавезу јавне услуге и дужност компаније 
која има обавезу јавне услуге да штити своје купце. Посебно, формулација наводи: “. 
. . У општем економском интересу, државе чланице могу предузећима која дјелују у 
електроенергетском сектору, наметнути обавезу јавне услуге која је везана за 
безбједност, укључујући безбједност снабдијевања, редовност, квалитету и цијене 
снабдијевања и заштите околине, укључујући енергетску ефикасност и климатску 
заштиту.” 

 
Према члану 4. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, 

обавеза јавне услуге дефнисана је да “означава обавезу електроенергетских 
предузећа да врше извјесне електроенергетске дјелатности као јавну услугу, прије 
свега везано за безбједност, редовност, квалитету, цијене снабдијевања и заштите 
околине у складу са законом и Директивама ЕУ.” 
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Према члану 5. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, 
циљеви методологије су да за тарифне купце утврди тарифе које су разумне и 
засноване на трошковима, засноване на уобичајеној међународној пракси. 
 

Обавеза јавне услуге значи да електропривредно друштво мора радити у 
општем економском интересу неквалификованих (тарифних) купаца, узрокујући 
трошкове који су разумни и засновани на уобичајеној међународној пракси, што 
подразумјева планирање и испоруку у корист купаца. 
 

Политика ФЕРК-а је да електропривредно друштво треба хидроенергију 
испоручити неквалификованим (тарифним) купцима, као и да обављање трговинске 
дјелатности електропривредног друштва не може бити у супротности с обавезом 
вршења јавне услуге, која је електропривредном друштву утврђена у његовој 
дозволи за рад. 
 

Трошак електричне енергије за неквалификоване (тарифне) купце у овом 
тарифном поступку већим дјелом засновао се на процјењеним подацима подносиоца 
захтјева. Будући да су процјене подложне знатним варијацијама, у наредном 
тарифном поступку, ФЕРК намјерава испитати мјесечне податке о стварним 
количинама и цијенама електричне енергије произведене за неквалификоване 
(тарифне) купце из властитих извора и набављене за неквалификоване (тарифне) 
купце као увоз. Након сагледавања ових чињеница извршиће се и примијенити 
поравнање података о набављеној и произведеној електричној енергији за 
неквалификоване (тарифне) купце у наредном тарифном поступку, уз одбијање или 
одобравање прихода за израчунавање тарифа у наредном тарифном поступку у 
складу са таквим поравнањем. Критерији за такво неодобравање трошкова или 
одобрене приходе своде се на то да ли су активности биле разумне обзиром на 
чињенице и околности које су окруживале одлуке. 
 

Приликом доношења овог рјешења ФЕРК је водио рачуна о свеобухватном 
процесу реформе електроенергетског сектора у Босни и Херцеговини, чији је циљ 
економски здрав и одржив развој електроенергетског сектора, а главни елементи 
реформе раздвајање садашњих вертикално интегрисаних монопола на дјелатност 
производње, дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом и ребалансирање 
тарифа. Акцијским планом Федерације Босне и Херцеговине за преструктурисање и 
приватизацију електроенергетског сектора у Босни и Херцеговини („Службене 
новине ФБиХ“ бр.31/05 и 39/05) Влада Федерације Босне и Херцеговине је дала 
оквир који омогућава провођење реформе, а подносилац захтјева је до потпуне 
имплементације усвојене тарифне методологије, дужан извршити обавезе 
дефинисане Акцијским планом ФБиХ. 
 

У складу са чланом 56. Правилника за тарифну методологију и тарифне 
поступке, властита је одлука и надлежност ФЕРК-а да размотри и потврди све 
трошкове достављене као подршка предложеним тарифама, да прихвати, одбије или 
прилагоди сваку величину или анализу кориштену за израчун предложене тарифе. 
Полазећи од наведеног права и овлашћења , ФЕРК је узео у обзир начела 
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транспарентности и равноправности свих учесника на тржишту, а прије свега 
недискриминацију према било којем купцу електричне енергије, опредјеливши се за 
постепено увођење међународно прихваћене регулаторне праксе и постепено 
увођење општеприхваћених међународних стандарда у тарифном поступку, да би се 
избјегле изненадне и драстичне промјене тарифа у прелазном периоду, а посебно 
узимајући у обзир непостојање развијених социјалних мјера, због чега је ФЕРК 
одлучио избјећи нагле и велике промјене тарифа у прелазном периоду, водећи 
рачуна о постепеном укидању субвенција између електропривредних дјелатности, 
категорија и група потрошње, као и о постепености при одобравању стопе поврата 
на власнички капитал. 

 
У складу са чланом 75. Правилника за тарифну методологију и тарифне 

поступке ФЕРК-а, ФЕРК задржава право да у циљу уредног снабдијевања 
неквалификованог (тарифног) купца електричном енергијом и заштите општег 
јавног интереса у случају изванредних околности куповину и продају електричне 
енергије регулише на начин који ће обезбједити интересе и потребе свих купаца за 
снабдијевањем електричном енергијом на територији Федерације БиХ. Обзиром да 
под изванредним околностима ФЕРК подразумијева вишу силу и друге посебне 
околности , а под којима се подразумијевају елементарне непогоде које су 
проузроковале поремећај куповине и продаје електричне енергије на територији 
Федерације БиХ, ФЕРК је оцјенио да нису постојале изванредне околности на 
основу којих би било угрожено уредно  снабдијевање неквалификованих (тарифних) 
купаца, како је то подносилац захтјева тврдио, а што није доказао. Због тога ФЕРК 
током другог тарифног поступка није ни поступао по овом члану Правилника за 
тарифну методологију и тарифне поступке ФЕРК-а. 
 

Приликом доношења овог рјешења ФЕРК је пошао од чињенице да се други 
тарифни поступак проводи у прелазном периоду, те је имајући то у виду, анализирао 
све податке и инфомације које је подносилац захтјев доставио. 
 

ФЕРК је у разматрању Захтјева кроз поступак одобравања тарифа по 
поднесеном Захтјеву у највећој могућој мјери поштивао основна начела која 
прописују да ће тарифе бити праведне и разумне, равноправне и одређене на 
транспарентан начин, уважавајући да постепеност у примјени тарифне методологије 
у прелазном периоду подразумјева и постепеност у измјенама тарифа, које ће тек на 
крају прелазног периода у потпуности бити засноване на оправданим трошковима, а 
све у складу са одредбама Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, 
које се односе на прелазни период. ФЕРК сматра да извјесно вријеме Јавно подузеће 
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар и 
њен већински власник морају понијети дио терета сами.  
 

На основу савјесне и брижљиве оцјене сваког доказа посебно и свих доказа 
заједно, извјештаја и коментара страна у поступку, као и на основу резултата 
цјелокупног поступка, а слиједећи циљеве којима се ФЕРК руководио, чије 
остварење му је повјерио Закон о електричној енергији, а правила и прописи ФЕРК-
а, као проведбени акти наведеног Закона потврдили, односно водећи се тиме да 
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тарифе требају бити разумне, равноправне и одређене на транспарентан начин, као и 
уважавајући постепеност у евентуалним измјенама тарифа, које ће тек на крају 
прелазног периода у потпуности бити засноване на оправданим трошковима, те 
имајући у виду све специфичне околности које постоје у електроенергетском 
сектору и Федерацији Босне и Херцеговине уопште, као и то да је провођење 
политике ФЕРК-а у непосредном односу с провођењем активности из усвојеног 
Акцијског плана Федерације Босне и Херцеговине за преструктурисање и 
приватизацију електроенергетског сектора у Босни и Херцеговини, ФЕРК је одлучио 
као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против овог рјешења подносилац захтјева и умјешачи могу тужбом покренути 
управни спор код Кантоналног/Жупанијског суда у Мостару у року од 30 дана од 
дана пријема рјешења. Тужба се предаје суду директно или му се шаље поштом 
препоручено. Тужба се може изјавити и на записник код наведеног суда или било 
којег другог суда. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а 
     Зденко Шимуновић c.p. 

 
 
 
 


