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

Број: 07-07-1225-02/12
Датум: 22.11.2012. године
На основу члана 1. став (1), члана 2., члана 8., члана 10., члана 14., члана 15.,
члана 16., члана 47., члана 48. и члана 49. став (1) и став (3) Закона о електричној
енергији („Службене новине Федерације БиХ“ број 41/02, 24/05, 38/05 и 83/11), члана
5., члана 6., 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. и члана 37. став (3) Пословника о раду
Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 59/04), члана 5., члана 6. став (1), члана 12.
став (2), члана 13. и члана 20. став (1) и став (4) Правилника о снабдијевању
квалификованих купаца електричном енергијом („Службене новине Федерације БиХ“
број 41/12), Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и
Херцеговине – ФЕРК је 22.11.2012. године у наставку XIX редовне сједнице донијела

ОДЛУКУ
о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача Јавног подузећа
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар
Члан 1.
(1) Цијена набавке електричне енергије од јавног снабдјевача Јавног подузећа
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво
Мостар износи: 0,09166464 КМ/кWh и иста је производ пондерисане цијене
производње на прагу електрана и цијена набавке електричне енергије на
тржишту, укључујући удио из ОИЕ, увећане за одговарајући износ стопе
поврата на власнички капитал од 0,8% дјелатности производње електричне
енергије Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“
дионичко друштво Мостар, фиксног коефицијента (Кф) корекције цијене
електричне енергије и промјењивог коефицијента (Кп) корекције цијене
електричне енергије који одражава услове (околности) у електроенергетском
систему и на тржишту електричне енергије у БиХ. Цијена набавке електричне
енергије од јавног снабдјевача по обрачунским елементима износи:
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ОБРАЧУНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

1

2

ОБРАЧУНСКА
СНАГА

КМ/кW

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ
БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ - Ф Е Р К

ЦИЈЕНА

СЕЗОНСКО
ДИФЕРЕНЦИРАЊ
Е

ДНЕВНО
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ

3

4

купци 110 кV

купци 35 кV

5

6

ВИШИ

29,13

15,41

НИЖИ

22,41

11,85

ВЕЋИ

9,39

7,02

МАЊИ

4,70

3,51

ВЕЋИ

7,22

5,40

МАЊИ

3,61

2,70

ВИШИ
АКТИВНА
ЕНЕРГИЈА

фенинг/кWh
НИЖИ

(2) Пондерисана цијена производње на прагу електрана и цијена набавке
електричне енергије на тржишту, укључујући удио из ОИЕ увећане за
одговарајући износ стопе поврата на власнички капитал од 0,8% дјелатности
производње електричне енергије Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске
заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар утврђена је у складу са
рјешењима број 07-02-1592-82/25/09 од 21.07.2010. године („Службене новине
Федерације БиХ“ број 44/10) и број 07-02-1334-52/40/11 од 24.02.2012. године
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 18/12) и износи 0,08795989
КМ/кWh.
(3) Фиксни коефицијент (Кф) корекције цијене електричне енергије износи 1,00.
(4) Промјењиви коефицијент (Кп) корекције цијене електричне енергије износи
1,0421187.

Члан 2.
Цијена услуге снабдијевања од јавног снабдјевача Јавног подузећа
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар
утврђена у складу са Рјешењем број 07-02-1334-52/40/11 од 24.02.2012. године
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 18/12) износи:
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ЦИЈЕНА
ОБРАЧУНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

1

2

МЈЕРНО
МЈЕСТО
КУПЦА

КМ / купац / мјесец

СЕЗОНСКО
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ

ДНЕВНО
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ

3

4

купци 110 кV

купци 35 кV

5

6

20,00

20,00

ВЕЋИ

0,63

0,57

МАЊИ

0,32

0,28

ВЕЋИ

0,49

0,44

МАЊИ

0,24

0,22

ВИШИ
АКТИВНА
ЕНЕРГИЈА

фенинг/кWh
НИЖИ

Члан 3.
Цијене коришћења преносне мреже, која покрива трошак обављања преносне
дјелатности, трошак рада Независног оператора система (НОС БИХ-а) и трошак
помоћних услуга, утврђене у складу са одлукама Државне регулаторне комисије
за електричну енергију – ДЕРК, те цијене коришћења дистрибутивне мреже
утврђене у складу са одлуком ФЕРК-а износе:
ЦИЈЕНА
ОБРАЧУНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

1

2

ОБРАЧУНСКА
СНАГА

КМ/кW

СЕЗОНСКО
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ

3

ДНЕВНО
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ

4

купци 110 кV

купци 35 кV

5

6

ВИШИ

1,74

7,67

НИЖИ

1,34

5,90

ВЕЋИ

1,81

2,03

МАЊИ

0,90

1,02

ВЕЋИ

1,39

1,56

МАЊИ

0,70

0,78

1,09

2,14

ВИШИ
АКТИВНА
ЕНЕРГИЈА

фенинг/кWh
НИЖИ

ПРЕКОМЈЕРНО
ПРЕУЗЕТА
РЕАКТИВНА
ЕНЕРГИЈА

фенинг/kvarh
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Члан 4.
Јавни снабдјевач, Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице
Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар, обавезан је извршити обрачун трошка
дебаланса за сваког појединачног квалификованог купца који проузрокује тај
дебаланс у складу са одлуком Независног оператора система у Босни и
Херцеговини и исти укључити у коначни износ рачуна за електричну енергију.
Члан 5.
(1) Цијена услуге снабдијевања од јавног снабдјевача Јавног подузећа
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво
Мостар састоји се од цијена утврђених у члановима 1., 2., 3. и 4. ове одлуке.
Укупна цијена по обрачунским елементима за услугу снабдијевања од јавног
снабдјевача Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег
Босне“ дионичко друштво Мостар без цијене дебаланса (која се посебно
обрачунава) износи:
ЦИЈЕНА
ОБРАЧУНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

1

2

МЈЕРНО
МЈЕСТО
КУПЦА

КМ/купац

ОБРАЧУНСКА
СНАГА

КМ/кW

СЕЗОНСКО
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ

3

ДНЕВНО
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ

4

купци 110 кV

купци 35 кV

5

6

20,00

20,00

ВИШИ

30,87

23,08

НИЖИ

23,75

17,75

ВЕЋИ

11,83

9,62

МАЊИ

5,92

4,81

ВЕЋИ

9,10

7,40

МАЊИ

4,55

3,70

1,09

2,14

ВИШИ
АКТИВНА
ЕНЕРГИЈА

фенинг/кWh
НИЖИ

ПРЕКОМЈЕРНО
ПРЕУЗЕТА
РЕАКТИВНА
ЕНЕРГИЈА

фенинг/kvarh

(2) У укупној цијени из става (1) овога члана, није укалкулисана накнада за
подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и
износ пореза на додату вриједност које јавни снабдјевач Јавно подузеће
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво
Мостар има обавезу евидентисати на сваком појединачном рачуну купца у
складу са важећим прописима.
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(3) Јавни снабдјевач Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег
Босне“ дионичко друштво Мостар је обавезно, на својој интернет страници и
огласној табли објавити цијену услуге снабдијевања од јавног снабдјевача
Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“
дионичко друштво Мостар.
Члан 6.
(1) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 01.01.2013.
године.
(2) Цијена услуге снабдијевања од Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске
заједнице Херцег Босне” дионичко друштво Мостар прописана Одлуком
ФЕРК-а број 07-07-605-02/12 од 22.05.2012. године („Службене новине
Федерације БиХ“ број 46/12) престаје се примјењивати 31.12.2012. године.
(3) Ова одлука се објављује на огласној табли ФЕРК-а, wеb страници ФЕРК-а, а
диспозитив ове одлуке и у „Службеним новинама Федерације БиХ“.
Образложење
Чланом 1. став (1) Закона о електричној енергији прописане су опште одредбе о
предмету овог закона које укључују развој тржишта електричне енергије, док је чланом 2.
прописано да овај закон представља правни оквир за стварање услова за развој тржишта
електричне енергије, као и циљеви закона, а уз остало и укључивање у међународно тржиште
електричне енергије преко јединственог тржишта електричне енергије у Босни и
Херцеговини. Истим законом, чланом 8., уз остало, прописано је да се овим законом
осигурава поступно увођење тржишта електричне енергије у складу са актима ДЕРК-а,
укључујући и прописе о организацији тржишта електричне енергије и правилима којима се
уређују односи на тржишту електричне енергије, док је чланом 10. закона прописано да се
ради остварења циљева из члана 8. овог закона и регулисања тржишта електричне енергије у
Федерацији оснива Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и
Херцеговине. Чланом 14. закона, као и чланом 5. Статута ФЕРК-а, прописано је, уз остало, да
ФЕРК врши надзор и регулисање односа између производње, дистрибуције и купаца
електричне енергије укључивши и трговце електричном енергијом. Чланом 15. закона, као и
чланом 6. Статута ФЕРК-а, прописане су обавезе ФЕРК-а у извршавању својих овлаштења и
обављању својих функција, а уз остале обавезе, прописана је и обавеза ФЕРК-а да на
основама које пропише ДЕРК регулише тржиште електричне енергије на начин да осигура
транспарентне и једнакоправне односе свих учесника, као и да ствара услове за
конкурентност у производњи и снабдијевању електричном енергијом и надгледа ефикасност
механизама и процеса ради осигурања разумне равнотеже између потражње и понуде
електричне енергије, док је чланом 16. овог закона, уз остало, прописано да ФЕРК у свом
раду сарађује с ДЕРК-ом и проводи њене прописе. Чланом 47. закона прописано је, уз остало,
да је снабдијевање квалификованих купаца електричном енергијом дјелатност у којој
квалификовани купац и снабдјевач којег он слободно изабере уговарају количине и цијену
електричне енергије која је предмет испоруке. Чланом 48. закона прописано је да се статус
квалификованог купца стиче у складу са законом и прописима који ће, у складу са Законом о
преносу електричне енергије, регулатору и оператору система Босне и Херцеговине,
дефинисати обим, услове и временски распоред отварања тржишта, док је чланом 49. истог
закона, уз остало, прописано како квалификовани купац може слободно изабрати добављача
електричне енергије.
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Чланом 5. Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном
енергијом, у вези с којим је Конкуренцијско вијеће БиХ дало позитивно мишљење дописом
број 01-26-7-04-3-И/12, прописано је да прелазни период отварања тржишта траје до
01.01.2015. године, те да током прелазног периода отварања тржишта квалификовани купци
могу бити снабдијевани било преко слободно изабраног снабдјевача на тржишту или, ако
нису искористили то своје право у тренутку престанка важења тарифних ставова за поједину
категорију, преко јавног снабдјевача. Истим правилником, чланом 6. став (1) прописани су
рокови, у којима током прелазног периода престају вриједити тарифни ставови за
неквалификоване (тарифне) купце, док је чланом 12. став (2) прописано да јавни снабдјевач
снабдијева квалификованог купца по цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача коју
утврђује ФЕРК у складу са методологијом прописаној тим правилником, а чланом 13. тог
правилника прописано је да цијене из члана 12. став (2) правилника морају бити одређене на
транспарентан начин, јавно објављене и доступне свим заинтересованим субјектима. Чланом
20. став (1) Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом
прописано је да цијену услуге снабдијевања од јавног снабдјевача одређује ФЕРК,
примјењујући и тарифе које утврђује ДЕРК, у складу са Методологијом за утврђивање цијена
услуге снабдијевања од јавног снабдјевача у Федерацији БиХ, датом у прилогу овог
правилника. Ставом (4) истог члана прописано је да је након доношења одлуке ФЕРК-а о
цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача из става (1) овог члана, јавни снабдјевач
дужан да на својој интернет страници и огласној табли објави укупну цијену услуге
снабдијевања од јавног снабдјевача, која укључује цијену набавке електричне енергије од
јавног снабдјевача, цијену услуге снабдијевања јавног снабдјевача и цијену услуге
кориштења дистрибутивне/преносне мреже.
Чланом 2. Методологије за утврђивање цијене услуге снабдијевања од јавног
снабдјевача у Федерацији БиХ прописано је да се цијена услуге снабдијевања од јавног
снабдјевача састоји од цијене набавке електричне енергије од јавног снабдјевача, утврђене
као пондер просјечних производних цијена и цијене набавке на тржишту, цијене услуге
снабдијевања јавног снабдјевача, цијене услуге кориштења дистрибутивне/преносне мреже и
цијене енергије дебаланса којег учини поједини купац. Чланом 3. ове методологије прописана
је формула за утврђивање цијене набавке електричне енергије од јавног снабдјевача како
слиједи:
(КМ/кWh)
Пјс= ппе* Кф *Кп
гдје су:
Пјс – цијена набавке електричне енергије од јавног снабдјевача,
ппе – пондерисана цијена производње на прагу електрана и цијена набавке електричне
енергије на тржишту, укључујући удио из ОИЕ.
Кф – фиксни коефицијент корекције цијене електричне енергије кроз године у
прелазном
периоду,
Кп – промјењиви коефицијент корекције цијене електричне енергије који одражава
услове (околности) у електроенергетском систему и на тржишту електричне
енергије у БиХ.
Чланом 4. став (1) Методологије за утврђивање цијена услуге снабдијевања од јавног
снабдјевача у Федерацији БиХ прописана је вриједност фиксног коефицијента Кф корекције
цијене електричне енергије у 2012. години, док је ставом (3) истог члана прописано да ће
вриједност коефицијента Кф за наредни период ФЕРК утврдити посебним одлукама.
Чланом 5. став (2) Методологије за утврђивање цијена услуге снабдијевања од јавног
снабдјевача у Федерацији БиХ прописана је вриједност промјењивог коефицијента Кп
корекције цијене електричне енергије у 2012. години, док је ставом (3) истог члана прописано
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да ће вриједност коефицијента Кп ФЕРК утврдити посебним одлукама, зависно о промјенама
из става (1) овог члана.
Чланом 6. Методологије за утврђивање цијена услуге снабдијевања од јавног
снабдјевача у Федерацији БиХ прописано је да цијена услуге снабдијевања од јавног
снабдјевача треба покрити трошкове услуге јавног снабдјевача везане за обраду података о
мјерним мјестима, администрирање уговора, фактурисање, доставу рачуна, наплату и рад
сервисног центра, те се одређује на исти начин као трошак снабдијевања за неквалификоване
(тарифне) купце.
Чланом 7. Методологије за утврђивање цијена услуге снабдијевања од јавног
снабдјевача у Федерацији БиХ прописано је да се цијена кориштења преносне мреже која
покрива трошак обављања преносне дјелатности, трошак рада Независног оператора система
(НОС БИХ-а) и трошак помоћних услуга утврђује одлукама ДЕРК-а, док цијену кориштења
дистрибутивне мреже утврђује ФЕРК.
Обзиром на наведено, ФЕРК је пондерисану цијену производње на прагу електрана и
цијену набавке електричне енергије на тржишту, укључујући удио из ОИЕ Јавног подузећа
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар утврдио у
складу са Рјешењем број 07-02-1334-52/40/11 од 24.02.2012. године („Службене новине
Федерације БиХ“ број 18/12) и Рјешењем број 07-02-1592-82/25/09 од 21.07.2010. године
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 44/10), а цијену услуге снабдијевања Јавног
подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар је
утврдио у складу са Рјешењем број 07-02-1334-52/40/11 од 24.02.2012. године („Службене
новине Федерације БиХ“ број 18/12).
Коефицијент Кф у 2013. години износи 1,00.
Вриједност промјењивог коефицијента Кп корекције цијене електричне енергије
износи 1,0421187. При утврђивању промјењивог коефицијента Кп узете су у обзир
хидролошке прилике, односно остварена производња електричне енергије из хидроелектрана
у односу на планирану и промјене цијена куповине/продаје електричне енергије.

Цијена кориштења преносне мреже која покрива трошак обављања преносне
дјелатности, трошак
рада Независног оператора система (НОС БИХ-а) и трошак помоћних услуга, утврђене су у
складу са одлукама ДЕРК-а, док је цијену кориштења дистрибутивне мреже утврдио ФЕРК.
Подаци којима се ФЕРК користио код доношења ове одлуке су утврђени у
претходним поступцима који су се водили пред ФЕРК-ом, дакле, на основу података и
документације која је раније достављена у ФЕРК. Наиме, ФЕРК је наведена рјешења и
одлуке, које су објављене у „Службеним новинама Федерације БиХ“ донио у проведеном
трећем тарифном поступку за дјелатност производње електричне енергије, односно петом
тарифном поступку за дјелатност снабдијевања електричном енергијом И. реда, током којега
су уз Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво
Мостар учествовала и заинтересована лица - умјешачи и у којем су сви учесници имали
прилику изнијети чињенице и доказе с којима располажу. Транспарентност ових поступака и
основаност у оцјењивању достављених података и начин утврђивања трошкова, односно
прихода и расхода Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“
дионичко друштво Мостар, те документација достављена у проведеним тарифним
поступцима били су основа за одлучивање ФЕРК-а по горе наведеним захтјевима за
покретање тарифног поступка Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег
Босне“ дионичко друштво Мостар, а документација која је тада достављена кориштена је
приликом доношења и ове одлуке. Такође, ФЕРК је нацрт ове одлуке упутио јавности на
коментаре, који су се могли достављати у ФЕРК до 22.10.2012. године, а да би исти били
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анализирани и размотрени прије доношења коначне одлуке ФЕРК-а. Међутим, на основу
анализе и разматрања пристиглих писаних коментара заинтересованих лица, ФЕРК је
утврдио да су коментари такве природе да захтјевају суштинску ревизију Нацрта одлуке о
цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача Јавног подузећа „Електропривреда
Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар, па је ФЕРК упутио јавности на
коментаре и Ревидирани нацрт одлуке о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача
Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво
Мостар. Коментари на Ревидирани нацрт одлуке о цијени услуге снабдијевања од јавног
снабдјевача Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко
друштво Мостар су се могли достављати ФЕРК-у до 15.11.2012. године, те су исти
анализирани и размотрени приликом доношења ове одлуке. ФЕРК је код доношења ове
одлуке морао водити рачуна да у складу са Правилником о снабдијевању квалификованих
купаца електричном енергијом прелазни период отварања тржишта траје до 01.01.2015.
године, те да током прлазног периода престају вриједити тарифни ставови за
неквалификоване (тарифне) купце према прописаном распореду. Како квалификовани купци
током прелазног периода имају право снабдијевати се електричном енергијом од јавног
снабдјевача, по цијени утврђеној методологијом и условима прописаним одредбама тог
правилника или право изабрати снабдјевача на тржишту, ФЕРК је код доношења ове одлуке
водио рачуна да отварање и функционисање тржишта електричне енергије у Федерацији
Босне и Херцеговине у оквиру јединственог тржишта електричне енергије у Босни и
Херцеговини, треба бити засновано на начелима регулисаног приступа и одговарајућим
директивама Европске уније. ФЕРК је узео у обзир начела транспарентности и
равноправности свих учесника на тржишту, а прије свега недискриминацију према било
којем купцу електричне енергије, опредијеливши се за поступно увођење међународно
прихваћене регулаторне праксе и поступно увођење општеприхваћених међународних
стандарда, те је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.
Предсједница ФЕРК-а
Санела Покрајчић, c.p.
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