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У складу са чланом 52. и чланом 53. Пословника о раду Регулаторне комисије 
за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 59/04), чланом 45. Правилника о јавним расправама и 
рјешавању захтјева и жалби Регулаторне комисије за електричну енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ 37/05) и 
чланом 54. став (3) Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке 
(„Службене новине Федерације БиХ“ 45/05 и 77/10), Регулаторна комисија за 
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК  
 
 

 ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ  
 
 

о поднесеним захтјевима за покретање тарифног поступка  
од Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево и 

одржавању формалних расправа 
 
 

Дана 28.01.2011. године, ФЕРК је од подносиоца захтјева Јавног предузећа 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево примио: 

-  Захтјев за покретање тарифног поступка за дјелатност производње електричне                     
енергије, примљен у ФЕРК-у под бројем 07-02-91/3/11 

- Захтјев за покретање тарифног поступка за дјелатност дистрибуције 
електричне енергије, примљен у ФЕРК-у под бројем 07-02-92/4/11 

- Захтјев за покретање тарифног поступка за дјелатност снабдијевања 
електричном енергијом првог реда, примљен у ФЕРК-у под бројем 07-02-
93/5/11 

 
 Подносилац захтјева 
 

Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево је јавно 
предузеће, које је регистровано за обављање дјелатности производње и дистрибуције 
електричне енергије, снабдијевања електричном енергијом, те дјелатности трговине, 
заступања и посредовања електричном енергијом.  

 
Пријем и обрада захтјева за покретање тарифног поступка 
 
Поступајући по члану 52. Правилника за тарифну методологију и тарифне 

поступке, ФЕРК је прегледао захтјеве и утврдио како исти не садрже све потребне 
податке и документе прописане Правилником за тарифну методологију и тарифне 
поступке. 
 На основу наведеног, ФЕРК је упутио подносиоцу захтјева Обавјештење о 
недостацима поднесених захтјева за покретање тарифног поступка за дјелатности 
производње, дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом првог реда 
24.02.2011. године под бројевима 07-02-91-01/3/11, 07-02-92-01/4/11 и 07-02-93-
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01/5/11 којима је тражио од подносиоца захтјева да захтјеве допуни потребним 
подацима и документима, у року од осам дана од дана пријема тог обавјештења. 

 
Дана 24.02.2011. године у ФЕРК је под бројевима: 07-02-91-02/3/11, 07-02-92-

02/4/11 и 07-02-93-02/5/11 примљен допис Јавног предузећа Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д – Сарајево „Захтјев за покретање 3. тарифног поступка за 
дјелатности производња, дистрибуција и снабдијевање I реда (ДОПУЊЕНИ)“ којим је 
извршена измјена поднесених захтјева за покретање тарифног поступка за дјелатност 
производње електричне енергије примљен у ФЕРК-у 28.01.2011. године под бројем 
07-02-91/3/11 и за дјелатност дистрибуције електричне енергије примљен у ФЕРК-у 
28.01.2011. године под бројем 07-02-92/4/11,  те су уз исти допис достављене поједине 
кориговане таблице приложене уз Захтјев за покретање тарифног поступка за 
дјелатност снабдијевања електричном енергијом првог реда који је примљен у ФЕРК-
у 28.01.2011. године под бројем 07-02-93/5/11. 

 У поводу примљеног дописа, ФЕРК је 03.03.2011. године под бројевима 07-
02-91-04/3/11, 07-02-92-04/4/11 и 07-02-93-04/5/11 подносиоцу захтјева упутио Захтјев 
за информацијама, који је подносилац примио 04.03.2011. године, а у којем је од 
подносиоца тражено да у року од осам дана од дана пријема тог захтјева, у ФЕРК 
достави недостајућу документацију. 

ФЕРК је 15.03.2011. године под бројевима 07-02-91-06/3/11, 07-02-92-06/4/11 и 
07-02-93-06/5/11 примио од подносиоца захтјева допис „Захтјев за покретање 3. 
тарифног поступка за дјелатности производња, дистрибуција и снабдијевање I реда 
(достава додатне документације према допису број 07-02-91-04/3/11, 07-02-92-04/4/11 
и 07-02-93-04/5/11 од 03.03.2011. године)“ уз који је доставио дио тражене 
документације. 

У истом допису, везано за осталу тражену документацију, подносилац захтјева 
доставио је образложење зашто исту није у могућности доставити. 

У складу са чланом 9. Правилника за тарифну методологију и тарифне 
поступке, ФЕРК ће започети трећи тарифни поступак на основу података које је 
доставио подносилац захтјева, а на достављању све тражене, а недостајуће 
документације, података и информација, ФЕРК ће инсистирати током тарифног 
поступка, те може захтјевати од подносиоца захтјева достављање процјене истих, с 
тим да ФЕРК задржава и право сопствене процјене истих, а све у складу са 
Правилником за тарифну методологију и тарифне поступке. 
 

Основни елементи поднесених захтјева 
 

Потребни приходи предложени у захтјевима подносиоца захтјева заснивају се, 
на расходима из редовне пословне активности у 2010. години, подешеним на 
параметре планиране пословне активности за 2011. годину. Подаци који се наводе у 
таблици у наставку преузети су из поднесених захтјева и допуна захтјева подносиоца 
захтјева, без икаквих подешавања, коментара или квалификација од ФЕРК-а. 
 Предложене су двије варијанте тарифних ставова за продају електричне 
енергије неквалификованим (тарифним) купцима Јавног предузећа Електропривреда 
Босне и Херцеговине д.д. Сарајево: 
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Варијанта I: 

 
 
 
Варијанта II: 

 
 
 
 Подносилац захтјева је предложио двије варијанте тарифних ставова за 
кориснике дистрибутивних система Јавног предузећа Електропривреда БиХ д.д.-
Сарајево, а приједлози истих се налазе на wеб страници ФЕРК-а, www.ferk.ba.  
 Приједлози нових тарифних ставова не садрже сезонско диференцирање 
цијена. Задржано је дневно диференцирање цијена за категорију домаћинства. 
За остале категорије и групе потрошње предложене су промјене у трајању мање 
тарифе, на начин да се укида мања дневна тарифа између 13 и 16 часова, а 
утврђује мања тарифа за цијели викенд (субота- недјеља, 00-24 часа). 

Подносилац захтјева је затражио повећање просјечне цијене у варијанти I 
за 20%, а у варијанти II повећање од 13%, те је предложио да се највеће 
поскупљење електричне енергије односи на купце из категорије домаћинства и 
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да се цијена повећа за купце на 110 и 35 кV напонској разини. Купцима на 10 кV 
напонском нивоу, купцима категорије остала потрошња, И тарифна група и 
купцима категорије јавна расвјета предложено је задржавање истих просјечних 
цијена, док је за купце категорије остала потрошња, II тарифна група 
подносилац захтјева предложио смањење просјечне цијене.  
 
 
Формалне расправе 
 

У складу са чланом 44. став (1) тачка а) Правилника о јавним расправама и 
рјешавању захтјева и жалби Регулаторне комисије за електричну енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине (Службене новине Федерације БиХ, број 37/05), 
подношењем захтјева за покретање тарифног поступка за дјелатност производње, за 
дјелатност дистрибуције и за дјелатност снабдијевања електричном енергијом од 
Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево започели су 
поступци формалних расправа у трећем тарифном поступку по наведеним захтјевима 
и поступак формалне расправе по приједлогу тарифних ставова за неквалификоване 
(тарифне) купце и тарифних ставова за кориснике дистрибутивног система Јавног 
предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево. Поступци 
формалних расправа провешће се у складу са одредбама Правилника о јавним 
расправама и рјешавању захтјева и жалби Регулаторне комисије за електричну 
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине, а  наведене формалне расправе 
планирају се одржати у просторијама ФЕРК-а, на адреси Блајбуршких жртава бр. 33, 
Мостар, према сљедећем распореду: 

 

Предмет формалне расправе Датум и вријеме формалне расправе 

05.05.2011. године с почетком у 09:00 часова.  
Производња електричне енергије 06.05.2011. године с почетком у 09:00 часова. 

09.05.2011. године с почетком у 09:00 часова.  
Дистрибуција електричном 

енергијом  
10.05.2011. године с почетком у 09:00 часова. 

 
Снабдијевање електричном 

енергијом 
11.05.2011. године с почетком у 09:00 часова. 

Тарифни ставови  09.06.2011. године с почетком у 09:00 часова. 

 
 
Критеријуми за стицање статуса умјешача  
  
Захтјев за стицање статуса умјешача у поступку формалне расправе по неком 

или по свим горе побројаним захтјевима и/или у поступку формалне расправе по 
приједлогу тарифних ставова за неквалификоване (тарифне) купце и тарифних 
ставова за кориснике дистрибутивног система може упутити правно или физичко 
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лице под условом да правовремено поднесе захтјев за стицање статуса умјешача и 
да испуњава сљедеће услове: да има директан интерес у поступку одобравања 
потребног прихода за неку или све горе побројане дјелатности и/или за 
одобравање тарифних ставова за неквалификоване (тарифне) купце и тарифних 
ставова за кориснике дистрибутивног система у вези са којим подноси захтјев за 
стицање статуса умјешача, а који је различит од општег јавног интереса, као и да 
располаже подацима и чињеницама од важности за формалну расправу у трећем 
тарифном поступку који се води пред ФЕРК-ом и/или формалној расправи по 
приједлогу тарифних ставова за неквалификоване (тарифне) купце и тарифних 
ставова за кориснике дистрибутивног система. 

 Захтјев за стицање статуса умјешача треба садржавати основне податке о лицу 
које тражи статус умјешача, као и чињенице и доказе како та лице има директан 
интерес за учествовање у поступку. Захтјев за стицање статуса умјешача 
подноси се до 04.04.2011. године до 12:00 часова на адресу ФЕРК-а. ФЕРК 
одлучује је ли у захтјеву за стицање статуса умјешача доказан директан интерес и 
јесу ли наведени подаци и чињенице од важности за формалну расправу у трећем 
тарифном поступку и/или за формалну расправу по приједлогу тарифних ставова 
за неквалификоване (тарифне) купце и тарифних ставова за кориснике 
дистрибутивног система у сваком појединачном случају. 

 
Јавност поступка 
 
Формалне расправе су отворене за јавност, али у истим могу учествовати 

запосленици ФЕРК-а, подносилац захтјева и умјешачи. 
Друга заинтересована лица могу поднијети писане коментаре на 

поднесене захтјеве до 04.04.2011. године до 12:00 часова на адресу ФЕРК-а. 
Информације о поднесеним захтјевима заинтересована лица могу добити у 

сједишту ФЕРК-а, на протоколу, Блајбуршких жртава бр. 33 у Мостару или на wеб 
страници www.ferk.ba. Своје писане коментаре заинтересована лица могу доставити 
ФЕРК-у на горњу адресу или факсом на: 036/333 507, 036/333 508, односно на 
електроничку адресу: kontakt@ferk.ba.  

 


