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

Број: 07-07-1225-01/12
Мостар , 22.11.2012. године
На основу члана 14. и члана 15. Закона о електричној енергији („Службене новине
Федерације БиХ“ број 41/02, 24/05, 38/05 и 83/11), 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 ФЕРК-а („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 и 77/10), те Одлуке Државне регулаторне комисије за
електричну енергију – ДЕРК број 04-28-5-367-42/09 и број 04-28-5-348-78/09 од
27.04.2010. године („Службени гласник БиХ“ број 35/10), Одлуке број 04-28-5-32136/11 од 22.12.2011. године („Службени гласник БиХ“ број 104/11) и Одлуке број 0428-5-321-44/11 од 26.01.2012. године („Службени гласник БиХ“ број 8/12) и рјешења
Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине и
то: Рјешења број 07-02-1592-82/25/09 од 21.07.2010. године и Рјешења број 07-021593-73/26/09 од 21.07.2010. године („Службене новине Федерације БиХ“ број 44/10),
те Рјешења Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и
Херцеговине број 07-02-1334-52/40/11 од 24.02.2012. године („Службене новине
Федерације БиХ“ број 18/12), Регулаторна комисија за електричну енергију у
Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК је 22.11.2012. године у наставку XIX
редовне сједнице донијела

ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног
система Јавног подузећа
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво
Мостар

Члан 1.
У Одлуци о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног
подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво
Мостар („Службене новине Федерације БиХ“ број 18/12) у члану 8. став (1) мијења се
и гласи:
„(1) Групе унутар категорије остала потрошња су:
а) I тарифна група, купци прикључени на 0,4 кV напон, који нису домаћинства нити
јавна расвјета, имају вршно оптерећење из електроенергетске сагласности веће од 23
кW и исту не могу мјењати и прелазити у неку другу тарифну групу,
б) II тарифна група, купци прикључени на 0,4 кV напон, који нису домаћинства нити
јавна расвјета, имају вршно оптерећење из електроенергетске сагласности мање или
једнако 23 кW и посједују двотарифно бројило сa уклопним сатом или неким другим
уређајем за управљање тарифом,
ц) III тарифна група, купци прикључени на 0,4 кV напон, који нису домаћинства нити
јавна расвјета, имају вршно оптерећење из електроенергетске сагласности мање или
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једнако 23 кW и посједују једнотарифно бројило или двотарифно бројило без
уклопног сата или неког другог уређаја за управљање тарифом.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, те се објављује на огласној табли
ФЕРК-а, wеb страници ФЕРК-а, а диспозитив ове одлуке и у „Службеним новинама
Федерације БиХ“.
Образложење
У складу са чланом 14. и чланом 15. Закона о електричној енергији, ФЕРК је
поред осталог надлежан за утврђивање тарифних ставова за кориснике
дистрибутивних система и тарифних ставова за неквалификоване (тарифне) купце,
као и за заштиту права купаца, електропривредних друштава за дистрибуцију и
произвођача електричне енергије, те надгледање односа у електроенергетском
сектору и регулисање квалитета услуга на свим нивоима, као и тарифе и накнаде које
се плаћају на монополске услуге у дистрибуцији, имајући у виду интересе и потребе
свих корисника за снабдијевање електричном енергијом.
Чланом 50. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке прописано
је да корисници дистрибутивног система плаћају електропривредном друштву, које се
бави дјелатношћу дистрибуције, тарифу за дистрибутивну мрежарину и тарифу за
мјесечну накнаду. Наведене тарифе плаћају сви купци прикључени на дистрибутивни
систем зависно о категорији и групи потрошње. Тарифом за дистрибутивну
мрежарину покривају се сљедећи трошкови:
а) рад и одржавање,
б) вођење дистрибутивне мреже,
ц) развој дистрибутивне мреже,
д) покривање губитака енергиј у дистрибутивној мрежи у износу који одобрава
ФЕРК.
Такође је прописано и да тарифом за мјесечну накнаду се покривају трошкови
везани за мјерно мјесто купца:
а) одржавање прикључка,
б) одржавање, очитање и баждарење мјерних уређаја.
Чланом 59. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, прописано
је у ставу (1) да након доношења рјешења из члана 58а. овог правилника ФЕРК
посебном одлуком, на редовној сједници, одобрава и проглашава важећим тарифне
ставове за неквалификоване (тарифне) купце и тарифне ставове за кориснике
дистрибутивног система, док је ставом (2) истог члана прописано да ФЕРК може на
властиту иницијативу, покренути анализу примјене тарифних ставова, те може
измјенити одлуку из става (1) овог члана и прогласити важећим нове тарифне
ставове за неквалификоване (тарифне) купце и тарифне ставове за кориснике
дистрибутивног система.
Разлози за доношење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о тарифним
ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног подузећа „Електропривреда
Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар је усклађивање Одлуке
о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног подузећа
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 18/12) са одредбама Општих услова за
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испоруку електричне енергије („Службене новине Федерације БиХ“ број 35/08, 81/09,
32/10, 37/10 и 57/12).
Обзиром на одредбе члана 59. став (2) Правилника за тарифну методологију и
тарифне поступке, а имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове
одлуке.
ПРЕДСЈЕДНИЦА ФЕРК-а
Санела Покрајчић, c.p.
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