
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: 1549212001946523 kod INTESA SAN PAOLO BANKA 
d.d. BiH 

1 

 
Број: 07-07-306-81/10/11 
Мостар, 27.06.2011. године 
 

На основу члана 14. и члана 15. Закона о електричној енергији („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), члана 12. став (1) и члана 14. став 
(1) Статута Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 13/04), члана 31. став (2), 
члана 37. став (3) и члана 58. Пословника о раду Регулаторне комисије за 
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 59/04) и чланова 40.-50, члана 56, члана 59. и члана 71. 
Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 45/05, 77/10), те Одлука Државне регулаторне комисије за 
електричну енергију - ДЕРК број 04-28-5-367-42/09, број 04-28-5-348-78/09 и број 
04-28-5-348-79/09 од 27.04.2010. године („Службене новине Федерације БиХ“ број 
28/10) и Рјешења Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне 
и Херцеговине број 07-02-91-75/3/11 од 27.06.2011. године, број 07-02-92-69/4/11 од 
27.06.2011. године и број 07-02-93-77/5/11 од 27.06.2011. године, и Одлуке о 
референтној цијени производње број 07-07-634-01/11 од 27.06.2011. године, 
Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – 
ФЕРК је 27.06.2011.године на 9. редовној сједници донијела 

 
О Д Л У К У 

о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног предузећа 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. -  Сарајево 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се тарифни ставови за кориснике дистрибутивног 
система Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. -  Сарајево.  

 

Члан 2. 
 

(1) Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система примјењују се за 
обрачун и фактурисање услуге кориштења дистрибутивне и преносне мреже 
квалификованим купцима чији су објекти прикључени на дистрибутивну мрежу 
ради надокнаде трошкова кориштења дистрибутивне мреже, односно трошкова 
дистрибуције у износу од 154.737.091 КМ и трошка дистрибутивних губитака у 
износу од 36.617.249 КМ и преносне мреже за купце прикључене на дистрибутивну 
мрежу, односно трошкова преноса у износу од 35.818.888 КМ, трошкова преносних 
губитака у износу од 8.581.549 КМ, трошкова рада НОС-а у износу од 1.741.174 
КМ, трошкова услуга секундарне и терцијарне регулације у износу од 8.517.744 КМ 

и прекомјерно преузете реактивне електричне енергије у износу од 3.371.312 КМ, 
што чини укупно 249.385.007 КМ. 
 



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: 1549212001946523 kod INTESA SAN PAOLO BANKA 
d.d. BiH 

2 

(2) Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система Јавног предузећа 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. -  Сарајево са примјеном од 01.07.2011. 
године су: 

 
  

Члан 3. 
 

У тарифним ставовима из члана 2. ове Одлуке није укалкулисан износ пореза 
на додану вриједност које Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине 
д.д. -  Сарајево има обавезу посебно евидентирати на сваком појединачном рачуну 
купца у складу са важећим прописима. 

Члан 4. 
 

(1) За категорију домаћинство већи дневни тарифни ставови примјењују се од 7:00 
до 13:00 часова и од 16:00 до 22:00 часова, током зимског рачунања времена, 
(2) За категорију домаћинство мањи дневни тарифни ставови се примјењују од 0:00 
до 7:00 часова, од 13:00 до 16:00 часова и од 22:00 до 24:00 часа, током зимског 
рачунања времена, те недјељом, 
(3) За категорију домаћинство већи дневни тарифни ставови се примјењују од 8:00 
до 14:00 часова и од 17:00 до 23:00 часа, током љетног рачунања времена, 
(4) За категорију домаћинство мањи дневни тарифни ставови се примјењују од 0:00 
до 8:00 часова, од 14:00 до 17:00 часова и од 23:00  до 24:00 часa, током љетног 
рачунања времена, те недјељом, 
(5) За све категорије осим категорије домаћинство већи дневни тарифни ставови 
примјењују се од 7:00 до 22:00 часова, током зимског рачунања времена, 
(6) За све категорије осим категорије домаћинство мањи дневни тарифни ставови се 
примјењују од 0:00 до 7:00 часова и од 22:00 до 24:00 часа, током зимског рачунања 
времена, те суботом и недјељом, 
(7) За све категорије осим категорије домаћинство већи дневни тарифни ставови се 
примјењују од 8:00 до 23:00 часа, током љетног рачунања времена, 
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(8) За све категорије осим категорије домаћинство мањи дневни тарифни ставови се 
примјењују од 0:00 до 8:00 часа и од 23:00  до 24:00 часа, током љетног рачунања 
времена, те суботом и недјељом. 
 (9) Омјер већих и мањих дневних тарифних ставова је 2:1 по тарифном елементу 
активна електрична енергија. 

Члан 5. 
 

Категорије потрошње су слиједеће:  
а) купци који електричну енергију преузимају на 35 kV напону 
б) купци коју електричну енергију преузимају на 10(20) kV напону 
ц) домаћинства, која електричну енергију преузима на 0,4 kV напону 
д) остала потрошња, која електричну енергију преузима на 0,4 kV напону 
е) јавна расвјета, која електричну енергију преузима на 0,4 kV напону.    

 
Члан 6. 

 

Купцима који електричну енергију преузимају на 35 kV напону и 10 (20) kV 
напону, обрачунава се активна електрична  енергија, вршна снага измјерена у 
вријеме примјене већих тарифних ставова (обрачунска снага) и прекомјерно 
преузета реактивна електрична енергија.  

Члан 7. 
 

(1) Групе унутар категорије потрошње домаћинства су: 
а) И тарифна група, купци који посједују једнотарифно или двотарифно бројило без 
уклопног сата или неког другог уређаја за управљање тарифом, 
б) II тарифна група, купци који посједују двотарифно бројило са уклопним сатом 
или неким другим уређајем за управљање тарифом. 

 
(2) Купцима I и II тарифне групе из овог члана обрачунава се  измјерена активна 
електрична енергија.  

Члан 8. 
 

(1) Групе унутар категорије остала потрошња су: 
а) I тарифна група, купци прикључени на 0,4 kV напон, који нису домаћинства нити 
јавна расвјета, а који искључују купце из тачке ц. и д. става 1. овога члана и имају 
вршно оптерећење из електроенергетске сагласности веће или једнако од 23 kW и 
исту не може мјењати и прелазити у неку другу тарифну групу,  
б) II тарифна група, купци прикључени на 0,4 кВ напон, који нису домаћинства нити 
јавна расвјета, а који искључују купце из тачке ц. и д. става 1. овога члана и имају 
вршно оптерећење из електроенергетске сагласности мање од 23 kW,  
ц) III тарифна група, купци прикључени на 0,4 kV напон и то:  

- јаслице, вртићи, обданишта, 
- домови за смјештај дјеце, ученика, студената, вјерских службеника, 

инвалида, лица са умањеном способношћу, стараца и пензионера, 
- вјерски објекти и кухиње хуманитарних организација, 
- привредна друштва, установе и организације лица са инвалидитетом у складу 

са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и 
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запошљавању лица са инвалидитетом („Службене новине Федерације БиХ“ 
број 9/10), 

те посједују једнотарифно или двотарифно бројило без уклопног сата или неког 
другог уређаја за управљање тарифом, 
(д) IV тарифна група, купци прикључени на 0,4 kV напон и то:  

- јаслице, вртићи, обданишта, 
- домови за смјештај дјеце, ученика, студената, вјерских службеника, 

инвалида, лица са умањеном способношћу, стараца и умировљеника, 
- вјерски објекти и кухиње хуманитарних организација, 
- привредна друштва, установе и организације  лица са инвалидитетом у 

складу са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и 
запошљавању лица са инвалидитетом („Службене  новине Федерације БиХ“ 
број 9/10), 

те посједују двотарифно бројило са уклопним сатом или неким другим уређајем за 
управљање тарифом. 
 
(2) Уколико ни Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. -  
Сарајево ни крајњи купац не посједују копије издате електроенергетске сагласности, 
тада остварење вршног оптерећења из претходног периода одређује припадност 
одређеној групи унутар категорија остала потрошња. 
 
(3) Купцима I тарифне групе из овог члана, обрачунава се измјерена активна 
електрична  енергија, вршна снага измјерена у вријеме примјене већих дневних 
тарифних ставова (обрачунска снага) и прекомјерно преузета реактивна електрична 
енергија. 
   
(4) Купцима II, III и IV тарифне групе из овог члана, обрачунава се измјерена 
активна електрична енергија. 

Члан 9. 
 

Купцима из категорије потрошње јавна расвјета обрачунава се измјерена 
активна електрична енергија.  

Члан 10. 
 

Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. -  Сарајево 
обавезно је тарифне ставове из ове Одлуке учинити доступним свим корисницима 
дистрибутивног система.  

 
Члан 11. 

 

(1) Тарифни ставови прописани Одлуком ФЕРК-а о тарифним ставовима за 
кориснике дистрибутивног система Јавног предузећа Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д. -  Сарајево број 07-02-422-32/07 од 27.12.2007. године („Службене 
новине Федерације БиХ“ број 96/07) престају се примјењивати 30.06.2011. године. 
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(2) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, те се објављује на огласној табли 
ФЕРК-а, wеб страници ФЕРК-а, а диспозитив Одлуке и у „Службеним новинама 
Федерације БиХ“. 
 

 
ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а 
        Ристо Мандрапа 

 


