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: 07-02-1334-54/40/11
Мостар, 24.02.2012. 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) и
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 Одлука 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, Регулаторна комисија за
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК је 24.02.2012. године
на IV редовној сједници донијела

ОДЛУКУ
о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног подузећа
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се тарифни ставови за кориснике дистрибутивног
система Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“
дионичко друштво Мостар.
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 54.162.000 КМ и трошка дистрибутивних губитака од
191.609.000 kWh у износу од 16.453.061 КМ и преносне мреже за купце прикључене
на дистрибутивну мрежу, односно трошкова преноса у износу од 12.733.514 КМ,
трошкова преносних губитака у износу од 3.129.951 КМ, трошкова рада НОСБиХ-а у
износу од 528.749 КМ, трошкова услуга секундарне и терцијарне регулације у износу
од 2.644.961 КМ и прекомјерно преузете реактивне електричне енергије у износу од
1.016.092 КМ, што чини укупно 90.668.327 КМ.
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(2) Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система Јавног подузећа
„Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар са
примјеном од 01.03.2012. године су:

Члан 3.
У тарифним ставовима из члана 2. ове одлуке није укалкулисан износ пореза
на додату вриједност, који Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице
Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар има обавезу посебно евидентирати на
сваком појединачном рачуну купца, у складу са важећим прописима.
Члан 4.
(1) Виша (зимска) сезона траје од 01.01. до 28/29.02. и од 01.11. до 31.12.
(2) Нижа (љетна) сезона траје од 01.03. до 31.10.
(3) Већи дневни тарифни ставови примјењују се од 07:00 до 13:00 h и од 16:00 до
22:00 h, током зимског рачунања времена.
(4) Мањи дневни тарифни ставови се примјењују од 00:00 до 07:00 h, од 13:00 до
16:00 h и од 22:00 до 24:00 h, током зимског рачунања времена, те недјељом.
(5) Већи дневни тарифни ставови се примјењују од 08:00 до 14:00 h и од 17:00 до
23:00 h, током љетног рачунања времена.
(6) Мањи дневни тарифни ставови се примјењују од 00:00 до 08:00 h, од 14:00 до
17:00 h и од 23:00 до 24:00 h, током љетног рачунања времена, те недјељом.
(7) Омјер између више и ниже сезоне је 1,3:1, по тарифним елементима активна
електрична енергија и обрачунска снага, док је омјер већих и мањих дневних
тарифних ставова 2:1 по тарифном елементу активна електрична енергија.
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Члан 5.
(1) Категорије потрошње су сљедеће:
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 преузимају 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) I 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 и 1 кW обрачунске снаге.
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, имају вршно оптерећење из електроенергетске сагласности веће или
једнако 23 кW и исту не могу мијењати и прелазити у неку другу тарифну групу,
б) II тарифна група, купци прикључени на 0,4 kV напон, који нису домаћинства нити
јавна расвјета, имају вршно оптерећење из електроенергетске сагласности мање од 23
кW и посједују двотарифно бројило са уклопним сатом или неким другим уређајем за
управљање тарифом,
ц) III тарифна група, купци прикључени на 0,4 kV напон, који нису домаћинства нити
јавна расвјета, имају вршно оптерећење из електроенергетске сагласности мање од 23
кW и посједују једнотарифно бројило или двотарифно бројило без уклопног сата или
неког другог уређаја за управљање тарифом.
(2) Уколико ни Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“
дионичко друштво Мостар ни крајњи купац не посједују копије издате
електроенергетске сагласности, тада остварење вршног оптерећења из претходног
периода одређује припадност одређеној групи унутар категорије остала потрошња.
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

3

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

(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 и III тарифне групе из овог члана, обрачунава се измјерена активна
електрична енергија и 1 кW обрачунске снаге.
Члан 9.
Купцима из категорије потрошње јавна расвјета обрачунава се измјерена
активна електрична енергија и 1 кW обрачунске снаге.
Члан 10.
Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко
друштво Мостар 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 подузећа „Електропривреда Хрватске
заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар од 21.07.2010. године
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 44/10) престају се примјењивати
29.02.2012. године.
(2) Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује на огласној табли и web
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.
Члан 49. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке прописује
да тарифни ставови представљају јединичне цијене за тарифне елементе утврђене
тарифном методологијом за сваку категорију и групу потрошње, те да се разликују
дневни тарифни ставови, сезонски тарифни ставови, тарифни ставови у зависности од
нивоа потрошње (блок тарифа) и тарифни ставови у зависности о времену трајања
вршног оптерећења, као и да ФЕРК посебном одлуком одобрава и проглашава
важећим тарифне ставове по завршетку тарифног поступка.
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Чланом 50. истог правилника 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:
a) рад и одржавање,
b) вођење дистрибутивне мреже,
c) развој дистрибутивне мреже,
d) покривање губитака енергије 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:
a) одржавање прикључка,
b) одржавање, очитање и баждарење мјерних уређаја.
Чланом 56. овог правилника, поред осталог прописано је да је дискреционо
право и овлаштење ФЕРК-а да размотри и потврди све трошкове и приходе
достављене као подршка предложеним тарифама те да прихвати, одбије или
прилагоди било коју ставку која није оправдана, размотри и потврди цјелокупна
средства која су предложена да буду дијелом основе регулисаних средстава и да
прихвати, одбије или прилагоди вриједност било којег од тих средстава, прихвати,
одбије или прилагоди сваку величину или анализу кориштену за прорачун
предложене тарифе и прихвати предложене тарифе или да их прилагоди на
одговарајући начин.
Чланом 59. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке, поред
осталог, прописано је да ФЕРК након доношења рјешења из члана 58.а. овог
правилника, посебном одлуком, на редовној сједници, одобрава и проглашава
важећим тарифне ставове за неквалификоване (тарифне) купце и тарифне ставове за
кориснике дистрибутивног система.
Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система утврђени су на основу
трошкова дјелатности дистрибуције, трошкова дјелатности снабдијевања, трошкова
за покривање дистрибутивних губитака, трошкова преноса електричне енергије и
рада НОСБиХ-а, укључујући трошкове секундарне и терцијарне регулације и
прекомјерно преузете реактивне електричне енергије.
Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система засновани су на
сљедећем:
- трошковима дјелатности дистрибуције електричне енергије у износу од
54.162.000 КМ (Рјешење ФЕРК-а број 07-02-1593-73/26/09 од 21.07.2010.
године),
- трошковима за покривање губитака у дистрибутивној мрежи од 191.609.000
kWh у износу од 16.453.061 КМ,
- припадајућим трошковима за покривање губитака на преносној мрежи, који се
односе на купце прикључене на дистрибутивну мрежу у износу од 3.129.951
КМ (који се добију примјеном тарифе помоћних услуга за покривање губитака
на преносној мрежи у износу од 0,2575 фенинг/кWх коју је утврдио ДЕРК Одлука ДЕРК-а број 04-28-5-321-36/11 и број 04-28-5-321-44/11),
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-

припадајућим трошковима преноса за купце прикључене на дистрибутивну
мрежу у износу од 12.733.514 КМ (који се добију примјеном тарифа које је
утврдио ДЕРК и то просјечне преносне мрежарине од 0,87 фенинг/ kWh,
преносне мрежарине за снагу у износу од 1,478 КМ/кW и преносне мрежарине
за енергију у износу од 0,566 фенинг/kWh – Одлука ДЕРК-а број 04-28-5-36742/09),
- трошковима за рад НОСБиХ-а који се односе на купце прикључене на
дистрибутивну мрежу у износу од 528.749 КМ (који се добију примјеном
тарифе за рад НОСБиХ-а коју је утврдио ДЕРК у износу од 0,0435 фенинг/
kWh – Одлука ДЕРК-а број 04-28-5-348-78/09),
- трошковима секундарне и терцијарне регулације који се односе на купце
прикључене на дистрибутивну мрежу у износу од 2.644.961 КМ (који се добију
примјеном тарифе за секундарну и терцијарну регулацију коју је утврдио
ДЕРК у износу од 0,2176 фенинг/ kWh – Одлука ДЕРК-а број 04-28-5-32136/11 и број 04-28-5-321-44/11),
- трошковима који се односе на прекомјерно преузету јалову електричну
енергију који се односе на купце прикључене на дистрибутивну мрежу у
износу од 1.016.092 КМ.
Трошкови дистрибутивне мреже (одобрен потребан приход дјелатности
дистрибуције), укључујући трошкове губитака електричне енергије у дистрибутивној
мрежи, алоцирани на тарифне елементе и категорије потрошње утврђени су у
сљедећим износима:

Укупни трошкови и цијене кориштења преносне и дистрибутивне мреже у које
су укључени и трошкови услуга секундарне и терцијарне регулације и прекомјерно
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преузете јалове електричне енергије алоцирани на категорије и групе потрошње
корисника дистрибутивног система по тарифним елементима су сљедећи:

Укупни тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система засновани су на:
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Како се може видјети у Правилнику за тарифну методологију и тарифне
поступке у поглављу о прелазном периоду, политика ФЕРК је да се
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електроенергетски сектор мора кретати у правцу тарифа које покривају оправдане
трошкове регулисане компаније. Циљ је ФЕРК-а да регулисане компаније раде
ефикасно и економично, проводећи активности које ће проузроковати неопходне
оправдане трошкове и остваривати приход по регулисаним тарифама.
ФЕРК је у свом Правилнику за тарифну методологију и тарифне поступке
затражио да регулисана предузећа послују у складу са Законом о електричној
енергији. Као што је прописано у члану 8. тог закона, у току је отварање
електроенергетског тржишта, а у складу са Уговором о успостави Енергетске
заједнице („Службени гласник БиХ – међународни уговори“ број 9/06), Одлуци о
обиму, условима и временском распореду отварања тржишта електричне енергије у
Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 48/06 и 77/09)
Државне регулаторне комисије за електричну енергију (ДЕРК), те ФЕРК-овом
Правилнику о стицању статуса квалификованог купца („Службене новине Федерације
БиХ“ број 53/06 и 87/11). Обавезне праксе су имплементирање стандарда
недискриминације и обавеза јавне услуге наметнуте од Парламента Федерације БиХ у
облику Закона о електричној енергији, што значи да сада постоје стандарди које
ФЕРК проводи у јавности што резултира недискриминацијом и правилном
расподјелом трошкова.
Стога, важно је да уистину цијели сектор и јавност, разумију да су стандарди
које ФЕРК намеће подносиоцу захтјева настали примјеном закона и састоје се од
испитивања и оправдавања података о трошковима које је проузроковала регулисана
компанија.
Када се ради о тарифама, дужности независног регулатора у складу са законом
су верификација података о трошковима и поступно увођење промјена тарифа с
циљем поткрепљивања тарифа заснованих трошковима у складу са Директивама ЕУ,
Законом и прописима које доноси ФЕРК. Регулисане компаније имају обавезу да се
придржавају прописа за дистрибуцију електричне енергије купцима у складу са
обавезом вршења јавне услуге.
Све регулисане компаније које имају обавезу вршења јавне услуге морају
пословати што је могуће економичније. Ова обавеза има своје основе у закону, а
посебно у сљедећем:
Дозвола за рад - лиценца за обављање електропривредне дјелатности
дистрибуције електричном енергијом додијељена Јавном подузећу „Електропривреда
Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар, садржи обавезу
вршења јавне услуге за Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег
Босне“ дионичко друштво Мостар описану у ставу 4.2.1. и 4.1.1. тако да „Ималац
дозволе је обавезан дистрибуцију електричне енергије обављати као јавну услугу,
како је прописано важећим законима, подзаконским актима, прописима и правилима
ФЕРК-а и у складу са директивама ЕУ и међународним уговорима које је прихватила
БиХ.“
Директива ЕУ везана за заједничка правила за унутрашње тржиште електричне
енергије, у вези јавне услуге и заштита купаца прописује, поред осталог, да земље
чланице могу наметнути предузећима која раде у сектору електричне енергије, у
општем економском интересу обавезу јавне услуге које се могу односити на
сигурност, укључујући сигурност снабдијевања, редовност, квалитет и цијену
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снабдијевања и еколошку заштиту, укључујући енергетску ефикасност, енергију из
обновљивих извора енергије и заштиту климе.
Према члану 4. Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке,
обавеза јавне услуге дефнисана је да „значи обавезу електропривредних друштава у
обављању одређене електропривредне дјелатности као јавне услуге, првенствено у
односу на сигурност, регуларност, квалитету, цијену снабдијевања и заштиту
животне средине, у складу са законом и директивама ЕУ.”
Обавеза јавне услуге значи да електропривредно друштво мора радити у
општем економском интересу купаца, проузрокујући трошкове који су разумни и
засновани на уобичајеној међународној пракси, што подразумијева планирање и
дистрибуцију електричне енергије у корист купаца.
Приликом одлучивања, ФЕРК је пошао од чињенице да одлуку доноси у
прелазном периоду, када је у највећој могућој мјери поштовао основна начела која
прописују како ће тарифе бити праведне и разумне, равноправне и одређене на
транспарентан начин уважавајући да поступност у примјени тарифне методологије у
прелазном периоду подразумијева и поступност у измјенама тарифа које ће тек на
крају прелазног периода у потпуности бити засноване на оправданим трошковима,
све у складу са одредбама Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке
које се односе на прелазни период. ФЕРК сматра да електропривредно друштво мора
пословати на ефикасан и економичан начин проводећи активности које ће
проузроковати неопходне оправдане трошкове.
На основу свега наведеног, а слиједећи циљеве којима се ФЕРК водио, чије
остварење му је повјерио Закон о електричној енергији, а правила и прописи ФЕРК-а,
као проведбени акти наведеног закона потврдили, односно водећи се тиме да тарифе
требају бити разумне, равноправне и одређене на транспарентан начин, ФЕРК је
одлучио као у диспозитиву.
ПРЕДСЈЕДНИЦА ФЕРК-а
Ђулизара Хаџимустафић
с.р.
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