
 

REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU 
ENERGIJU U FEDERACIJI  

BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K 

 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ 
EНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И  

XЕРЦЕГОВИНЕ - Ф Е Р К 
 

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 
 

 

1 

Број: :   07-02-273-17/3/07 
  07-02-274-17/4/07 
  07-02-275-17/5/07 
  07-02-422-10/07 

 
Мостар, 27.06. 2007. године 
 

На основу члана 12. став (1) и члана 14. став (1) Статута Регулаторне 
комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене 
новине ФБиХ“ бр. 13/04), члана 31. став (2), члана 37. став (5) и члана 53. став 
(2) Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ бр. 59/04), те 
члана 36. став (6), члана 46. став (3), члана 48. став (1) и члана 49. Правилника о 
јавним расправама и рјешавању захтјева и жалби Регулаторне комисије за 
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
ФБиХ“ бр. 37/05) и Одлуке о провођењу другог тарифног поступка бр. 07-07-
542-01/07 од 15.06.2007. године, рјешавајући по Захтјеву за стицање статуса 
умјешача који је у ФЕРК примљен 25.06.2007. године под бројевима 07-02-273-
10/3/07, 07-02-274-10/4/07, 07-02-275-10/5/07 и 07-02-422-03/07, подносиоца 
„Митттал Стеел Зеница“ д.о.о., Регулаторна комисија за електричну енергију у 
ФБиХ – ФЕРК је, на X. редовној сједници, одржаној у Мостару дана 27.06.2007. 
године, донијела сљедећи 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

I. Одобрава се Захтјев „Митттал Стеел Зеница“ д.о.о. за стицање 
статуса умјешача у другом тарифном поступку у дијелу који се 
односи на  поступак формалне расправе по Захтјеву за одобрење 
тарифа за дјелатност производње електричне енергије који је у ФЕРК 
примљен 26.03.2007. године под бројем 07-02-273/3/07, поступак 
формалне расправе по Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност 
снабдијевања електричном енергијом  који је у ФЕРК примљен 
26.03.2007. године под бројем 07-02-275/5/07 и поступак формалне 
расправе по приједлогу тарифних ставова за продају електричне 
енергије неквалификованим (тарифним) купцима поднесеним од 
стране Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.- 
Сарајево.  

 
II.  Одбија се Захтјев „Митттал Стеел Зеница“ д.о.о. за стицање статуса 

умјешача у другом тарифном поступку у дијелу који се односи на  
поступак формалне расправе по Захтјеву за одобрење тарифа за 
дјелатност дистрибуције електричне енергије који је у ФЕРК 
примљен 26.03.2007. године под бројем 07-02-274/4/07 поднесеном од 
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стране Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.- 
Сарајево.  

III.  Умјешачу из тачке И. овог закључка дозвољено је учествовати у 
поступку формалне расправе, износити доказе, примједбе и аргументе 
и придржавати се постављених рокова. Водитељ поступка може 
ограничити учествовање умјешача, у случајевима када је то за 
добробит ефикасног вођења расправе. Умјешач има и друга права и 
обавезе у складу са одредбама Пословника о раду ФЕРК-а и 
Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева и жалби 
ФЕРК-а. 

 
IV.  Овај закључак је коначан и ступа на снагу даном доношења, те се 

објављује се на огласној табли и wеб страници ФЕРК-а. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Члан 53. став (2) Пословника о раду ФЕРК-а прописује да ФЕРК може 
додијелити статус умјешача лицу које докаже директан интерес за тарифни 
поступак, који је различит општем јавном интересу, те да је умјешачу 
омогућено да учествује у поступку, свједочи и захтјева информације путем 
члана ФЕРК-а или водитеља поступка формалне расправе. У складу са чланом 
46. став (3) Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева и жалби 
ФЕРК-а, критерије за утврђивање права и статуса умјешача ФЕРК одређује за 
сваки конкретан случај посебно, овисно о околностима случаја. Чланом 48. став 
(1) истог Правилника прописано је да ФЕРК о захтјеву за признање статуса 
умјешача одлучује у року од 15 дана од дана пријема захтјева у ФЕРК. Чланом 
36. став (6) и чланом 49. истог Правилника прописан је начин на који умјешач 
доставља своје поднеске и на који је начин овлаштен учествовати у расправи. 

 
 Одлуком ФЕРК-а о провођењу другог тарифног поступка бр.07-07-542-
01/07 од 15.06.2007. године одређено је да статус умјешача у поступку 
формалне расправе може стећи правно или физичко лице под условом да 
поднесе захтјев за стицање статуса умјешача и да испуњава критерије: да има 
директан интерес у поступку по захтјеву за одобрење тарифа или по приједлогу 
тарифних ставова у вези којег подноси захтјев за стицање статуса умјешача, а 
који је различит од општег јавног интереса и да располаже подацима и 
чињеницама од значаја за формалну расправу у другом тарифном поступку који 
се води пред ФЕРК-ом. ФЕРК је путем Обавјештења за јавност о поднесеним 
Захтјевима за одобрење тарифа од стране Јавног предузећа Електропривреда 
Босне и Херцеговине д.д.- Сарајево и одржавању формалних расправа, 
објављеним у „Дневном листу“ и „Дневном авазу“ дана 16.06.2007. године, 
одредио да се захтјев за стицање статуса умјешача може ФЕРК-у поднијети до 
25.06.2007. године до 12:00 сати. 
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Дана 25.06.2007. године, „Митттал Стеел Зеница“ д.о.о. поднио је Захтјев 
за стицање статуса умјешача у поступку формалне расправе у другом тарифном 
поступку, који је у ФЕРК примљен под бројевима 07-02-273-10/3/07, 07-02-274-
10/4/07, 07-02-275-10/5/07 и 07-02-422-03/07, а којим је подносилац затражио 
стицање статуса умјешача у другом тарифном поступку и то у поступку 
формалне расправе по Захтјеву за одобрење тарифе за производњу електричне 
енергије, у поступку формалне расправе по Захтјеву за одобрење тарифа за 
дјелатност дистрибуције електричне енергије, у поступку формалне расправе по 
Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност снаббдијевања електричном 
енергијом и у поступку формалне расправе по приједлогу тарифних ставова за 
продају електричне енергије неквалификованим (тарифним) купцима 
поднесеним од стране Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине 
д.д.- Сарајево.  

 
У захтјеву, подносилац је образложио свој директан интерес за стицање 

статуса умјешача чињеницом да је цијена електричне енергије један од 
најзначајних фактора у производњи челика и да је врло заинтересован да у овој 
расправи учествује и тражи образложења, као и да ће податке који су 
релевантни доставити на вријеме, како би се могли узети за разматрање у 
расправама. 

 
Рјешавајући по Захтјеву за стицање статуса умјешача подносиоца и то у 

поступку формалне расправе по Захтјеву за одобрење тарифе за производњу 
електричне енергије, у поступку формалне расправе по Захтјеву за одобрење 
тарифа за дјелатност дистрибуције електричне енергије, у поступку формалне 
расправе по Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност снабдијевања 
електричном енергијом и у поступку формалне расправе по приједлогу 
тарифних ставова за продају електричне енергије неквалификованим 
(тарифним) купцима поднесеним од стране Јавног предузећа Електропривреда 
Босне и Херцеговине д.д.- Сарајево, утврђено је да је подносилац тарифни купац 
Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.- Сарајево, те да 
трошкови набавке, производње и снабдијевања електричном енергијом, односно 
тарифни ставови за продају електричне енергије неквалификованим (тарифним) 
купцима директно утичу на његово пословање. Утврђено је и да је по подацима 
којима ФЕРК располаже, подноситељ један од већих купаца електричне 
енергије којег снабдијева Јавно предузеће Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.- Сарајево. Међутим, утврђено је да на подносиоца захтјева, 
као купца на 110 кВ и више напону, који је прикључен на преносну мрежу, 
трошкови дистрибутивне дјелатности не могу утицати на цијену електричне 
енергије која утиче на пословање подносиоца захтјева.  
 

Будући да је подносилац доказао постојање директног интереса да 
учествује у другом тарифном поступку, и то у поступку формалне расправе по 
Захтјеву за одобрење тарифе за производњу електричне енергије, у поступку 
формалне расправе по Захтјеву за одобрење тарифа за дјелатност снабдијевања 
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електричном енергијом и у поступку формалне расправе по приједлогу 
тарифних ставова за продају електричне енергије неквалификованим 
(тарифним) купцима поднесеним од стране Јавног предузећа Електропривреда 
Босне и Херцеговине д.д.- Сарајево, те да располаже подацима и чињеницама од 
значаја за ове формалне расправе у другом тарифном поступку, одлучено је као 
у тачки И. диспозитива овог закључка. Како подносилац није доказао постојање 
директног интереса да учествује у формалној расправи у другом тарифном 
поступку, у поступку формалне расправе по Захтјеву за одобрење тарифа за 
дјелатност дистрибуције електричне енергије, поднесеном од стране Јавног 
предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д.- Сарајево, као ни да 
располаже подацима и чињеницама од значаја за ову формалну расправу у 
другом тарифном поступку, одлучено је као у тачки ИИ. диспозитива овог 
закључка.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против овог закључка подносилац Захтјева за стицање статуса умјешача може 
тужбом покренути управни спор код Кантоналног/Жупанијског суда Мостар у 
року од 30 дана од дана пријема закључка. 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 с.р. 

 


