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Уводна ријеч 
 

У складу са чланом 16. Закона о електричној енергији, Регулаторна 
комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК 
дужна је извјештавати Парламент Федерације БиХ о своме раду најмање 
једанпут годишње.  

Извјештај о раду ФЕРК-а за 2011. годину усвојио је  Заступнички дом 
Парламента Федерације БиХ је на својој 9. ванредној сједници одржаној 
11.09.2012. године. 

Дом народа Парламента Федерације БиХ је на наставку 13. редовне 
сједнице, одржане, 20.12.2012. године такође  усвојио наведени извјештај.  

 
Извјештај о раду ФЕРК-а за 2012. годину  је подијељен у два дијела: дио 

о раду ФЕРК-а и дио о електроенергетском  сектору у Федерацији БиХ. 
Први дио обухвата најзначајније активности које је ФЕРК обављао 

током 2012. године, као што су активности око доношења подзаконских 
аката,  провођење петог тарифног поступка за ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ 
д.д. Мостар, одређивање цијена за снабдијевање квалификованих купаца од 
јавног снабдјевача, издавање дозвола-лиценци за обављање електропривредних 
дјелатности, претходних дозвола за изградњу производних објеката, 
рјешавање захтјева и жалби купаца и провођења активности око доношења 
подзаконских аката.  

Други дио презентује енергетске и финасијске податке о 
електроенергетским субјектима у Федерацији БиХ  који обављају дјелатности 
производње, дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом првог и 
другог рада, као што су подаци о планираној и оствареној производњи 
електричне енергије, потрошњи купаца, оствареној трговини и информацијама 
о цијенама електричне енергије. 
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А. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И  
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
 

1. О Регулаторној комисији за електричну енергију у  
Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК 

 
Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и 

Херцеговине-ФЕРК основана је Законом о електричној енергији („Службене 
новине Федерације БиХ“ број 41/02, 24/05, 38/05 и 83/11) ради остварења 
сљедећих циљева: онемогућавање монопола у електропривредној дјелатности, 
рационализације у потрошњи електричне енергије, омогућавање трећим 
странама приступа на дистрибутивну мрежу, увођење и развој тржишта 
електричне енергије.  

У складу са Законом о електричној енергији, на основу члана 16., 
Регулаторна комисија дужна је, најмање једанпут годишње, извјештавати 
Парламент Федерације БиХ о своме раду. 

У свом раду Регулаторна комисија сарађује с Државном регулаторном 
комисијом за електричну енергију (у даљем тексту: ДЕРК), Независним 
оператором система у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: НОС БиХ), 
Регулаторном комисијом за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
РЕРС) и јединственом електропреносном компанијом Босне и Херцеговине. 

Статутом Регулаторне комисије („Службене новине Федерације БиХ“ 
број 13/04) уређени су, уз остало, унутрашње уређење, одлучивање и пословање 
Регулаторне комисије, као и друга питања важна за њен рад. 

Послове из своје надлежности Регулаторна комисија обавља у оквиру 
организационих јединица које чине: Сектор заједничких послова, Сектор за 
правне послове, Сектор за техничке послове и лиценце, Сектор за тарифе и 
Сектор за финансије и административне послове. 
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Слика 1. Шематски приказ организације ФЕРК-а 
 

Регулаторна комисија састоји се од три члана који се бирају у складу са 
одредбама члана 17. Закона о електричној енергији. Парламент Федерације БиХ, 
на приједлог Владе Федерације БиХ, уз претходну сагласност предсједника и 
допредсједника Федерације БиХ именује предсједника и два члана Регулаторне 
комисије.  

У складу са Законом о електричној енергији и Статутом Регулаторне 
комисије, прописано је да је функција предсједника измјењива међу члановима 
Регулаторне комисије и траје годину дана.  
   

У периоду 2012. године у Регулаторној комисији у просјеку је био 
запослен 31 дјелатник, од којих је 29 сa високом стручном спремом, међу којима 
је пет магистара, један дјелатник сa вишом стручном спремом и један са 
средњом стручном спремом. Права и обавезе из радног односа уређени су 
општим прописима о раду, интерним актима Регулаторне комисије, те 
уговорима о раду.  
 

 
1.1. Чланство Регулаторне комисије при ЕРРА-и и учешће на 

радионицама у Секретеријату Енергетске заједнице 
 

Регулаторна комисија је на Генералној скупштини ЕРРА1-е, одржаној 
21.04.2010. године, примљена у партнерско чланство. 

ЕРРА је добровољна организација која се састоји од независних 
енергетских регулаторних органа, примарно из средње Европе и евроазијске 
регије, сa придруженим члановима из Азије те Блиског истока.  
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Чланови и запосленици ФЕРК-а су током  2012. години учествовали на 
неколико састанака Предсједавајућих ЕРРА-е, Одбора за тарифе, Одбора за 
лиценце/конкуренцију и Радне скупине за правну регулацију, као и на годишњој 
инвестицијској конференцији.  

Босна и Херцеговина је ратификовала Уговор о успостави Енергетске 
заједнице   („Службени гласник БиХ - Међународни уговори“ број 09/06), којим 
је успостављен Секретаријат Енергетске заједнице са сједиштем у Бечу, 
Аустрија. Запосленици и чланови ФЕРК-а су током 2012. године активно 
учествовали на радионицама у организацији Секретаријата Енергетске 
заједнице на теме: трећег пакета директива за унутрашње тржиште електричне 
енергије, енергетске статистике и обновљивих извора енергије. 

 
1.2. Мрежне (web) странице Регулаторне комисије 
 

Мрежне web-странице ФЕРК-а су дио ИТ система, и у потпуности их 
креира, одржава, обликује и надопуњава лице одговорно за успостављање и 
одржавање ИКТ система ФЕРК-а. Странице су редовно ажуриране у оквиру 
могућности, а информације и највећи број докумената се на странице поставља 
на сва три службена језика и оба службена писма у Федерацији Босне и 
Херцеговине. Документи су у облику који је стандардан за, практично, све 
уређаје, а саме странице су прилагођене технологији за приказ на свим тренутно 
најпопуларнијим интернет-прегледницима. Број посјета страницама ФЕРК-а у 
протеклој години је био преко 50.000. Wеb страница је адекватно заштићена, 
копија се редовно ради, биљеже се покушаји неовлашћеног приступа 
администрацији, али захваљујући адекватном одржавању нити један покушај 
неовлашћеног приступа (скоро сви су изван БиХ) није био успјешан.  

Пред крај године почеле су активности на промјени технологије на којој 
се базирају ФЕРК-ове мрежне странице, а чиме се осигурава заснивање на 
најновијим технологијама, што се позитивно одражава на сигурност.  
 
1.3. Финансирање Регулаторне комисије 
 

У складу са Законом о електричној енергији, Регулаторна комисија се 
финансира из прихода од накнада и такси које наплаћује од привредних 
друштава која се баве дјелатношћу производње, дистрибуције и снабдијевања 
електричном енергијом, трговањем, заступањем и посредовањем на домаћем 
тржишту електричне енергије, те прихода од накнада за дозволе које издаје.  

Буџет Регулаторне комисије усваја Парламент Федерације БиХ прије 
почетка буџетске године, на приједлог Регулаторне комисије. Буџет 
Регулаторне комисије за 2012. годину („Службене новине Федерације БиХ“ бр. 
33/12) одобрио је Парламент Федерације БиХ на сједницама Заступничког дома 
и Дома народа. Буџет Регулаторне комисије за 2012. годину одобрен је у износу 
од 2.571.147,00 КМ, а чине га:  

 Регулаторне накнаде у износу од 2.518.147,00 КМ 
 Једнократне накнаде у износу од 50.000,00 КМ 
 Остали приходи у износу од 3.000,00 КМ. 
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Регулаторна комисија је на IV редовној сједници одржаној 11.4.2012. 
године донијела Одлуку о утврђивању регулаторних накнада за 2012. годину 
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 34/12). Регулаторне накнаде су 
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умањене за пренесени вишак прихода из 2011. године у износу од 142.112,97 
КМ, након чега су утврђени износи и динамика плаћања регулаторне накнаде за 
јавна електропривредна предузећа Јавно предузеће Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д.-Сарајево (у даљем тексту: ЈП Електропривреда БиХ д.д. - 
Сарајево) и Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег 
Босне“ дионичко друштво Мостар (у даљем тексту: ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар), те остала привредна друштва - имаоци дозвола за обављање 
електропривредних дјелатности. Тако је укупна регулаторна накнада за све 
имаоце дозвола у 2012. години утврђена у износу од 2.376.034,03 КМ. 

Из наведеног се види да је Буџет ФЕРК за 2012. годину усвојен почетком 
2012. године, тако да се у I кварталу пословало на Одлуци о привременим 
регулаторним накнадама утврђеним на основу Буџета из претходне 2011. 
године. По коначном усвајању буџета уређена су усаглашавања регулаторних 
накнада сa усвојеним Буџетом за 2012. годину. 
  
1.4. Законодавни оквир регулације електроенергетског сектора 

и електроенергетских дјелатности 
 

            Надлежности Регулаторне комисије дефинисане су члановима: 
1,2,8,10,14,15. и 89. Закона о електричној енергији.  
 
 Регулаторна комисија обавља послове из своје надлежности на основу 
одредби Закона о електричној енергији, те пратећих подзаконских аката: 

 Статута ФЕРК-а („Службене новине Федерације БиХ“ број 13/04); 
 Пословника о раду ФЕРК-а („Службене новине Федерације БиХ“ 

број 59/04); 
 Етичког кодекса за чланове и запосленике ФЕРК-а („Службене 

новине Федерације БиХ“  број 61/04); 
 Правилника за издавање дозвола-лиценци („Службене новине 

Федерације БиХ“  број 29/05); 
 Одлуке о утврђивању износа једнократних накнада за покретање 

поступка пред ФЕРК-ом („Службене новине Федерације БиХ“ 
број 10/13); 

 Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и 
жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12); 

 Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке 
(„Службене новине Федерације БиХ“  број 45/05 и 77/10); 

 Правилника о арбитражи ФЕРК-а („Службене новине Федерације 
БиХ“ број 74/05); 

 Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном 
енергијом („Службене новине Федерације БиХ“ број 41/12); 

 Одлуке о одређивању базне године код покретања тарифних 
поступака („Службене новине Федерације БиХ“ број 79/12); 

 Правилника о заштити повјерљивих информација („Службене 
новине Федерације БиХ“  број 70/06); 
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 Општих услова за испоруку електричне енергије („Службене 
новине Федерације БиХ“ број 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 и 57/12); 
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 Одлуке о регулаторном контном плану („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 31/11); 

 Правилника за издавање дозвола за рад-лиценци за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 26/09); 

 Правилника о извјештавању („Службене новине Федерације БиХ“ 
број 77/10 и 87/11); 

 Правилника о извјештавању за имаоце лиценце за дјелатност 
снабдијевања електричном енергијом II реда и независне 
произвођаче („Службене новине Федерације БиХ“ број 15/11); 

 Буџета ФЕРК-а за 2012. годину („Службене новине Федерације 
БиХ“ број 33/12) 

 Одлуке о утврђивању регулаторних накнада за 2012. годину 
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 34/12); 

 Одлуке о референтној цијени производње („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 40/11); 

 Одлуке о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача ЈП 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево („Службене 
новине Федерације БиХ“ број 102/12) 

 Одлуке о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 102/12). 

1.5. Доношење прописа из надлежности Регулаторне комисије 
у 2012. години 

 
  Регулаторна комисија је током 2012. године одржала 22 редовне 

сједнице, те 22 интерна састанка. Све су сједнице Регулаторне комисије 
отворене за јавност, осим интерних састанака. Обавјештења о датуму, времену и 
мјесту одржавања редовних сједница се објављују на огласној табли 
Регулаторне комисије и на интернетској страници 

 

www.ferk.ba. На редовним 
сједницама ФЕРК разматра питања из надлежности утврђених Законом о 
електричној енергији, а на интерним састанцима организује своје текуће 
активности. Сврха интерних састанака је омогућити ФЕРК-у организовање 
његова рада и планирање задатака који га очекују. Такође, редовно смо 
извјештавали медије о поступцима и одлукама Регулаторне комисије. У 
табеларном приказу који сљеди, наведена је структура и број донесених аката на 
одржаним састанцима и сједницама током 2012. године. 
 

Редовне сједнице (22) Интерни састанци (22) 

Врста документа Број Врста документа Број
Записници 22 Записници 22
Усвојене одлуке 187 Усвојене одлуке 104
Усвојена рјешења 62 Усвојена рјешења 124
Усвојени закључци 20 Усвојени правилници 1
Усвојени правилници 2 Обавјештења за јавност 10
Утврђени нацрти аката  58  
Обавјештења за јавност 110  
Табела 1. Структура и број донесених аката 
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http://www.ferk.ba/
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Поштујући начело јавности и транспарентности у раду, у складу са 
Правилником о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби, 
Регулаторна комисија је у протеклој години одржала укупно 64 опште расправе 
(54 одржане у поступку издавања дозвола, а 10 у поступку доношења правила и 
прописа: Нацрт правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова 
и жалби, Нацрт правилника о стицању статуса квалификованог произвођача 
електричне енергије, Нацрт правилника о гаранцији поријекла електричне 
енергије и Нацрт правилника о снабдијевању квалификованих купаца 
електричном енергијом по којем је одржана и техничка расправа), те једну 
формалну расправу одржану у поступку провођења петог тарифног поступка за 
ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар. 

 
1.5.1. Правилник о јавним расправама и рјешавању 

захтјева, спорова и жалби  
 
 Правилником о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и 
жалби се прописује јавност рада и поступак доношења појединачних и општих 
аката, односно правила и прописа, рјешавање захтјева, спорова и жалби у 
складу са одредбама закона из области енергетике, осим ако за одређена питања 
ФЕРК није прописао посебна правила.  

Правилник има посебан дио који се односи на комуникацију са 
Регулаторном комисијом и то како претходне консултације, тако и начин 
комуникације док је поступак у току. Везано за поднеске односно захтјеве, 
жалбе, приједлоге, пријаве, одговоре, приговоре и слична саопштења којима се 
појединци или правна лица у оквиру поступака обраћају Регулаторној комисији, 
Правилник прописује њихов облик и начин доставе, као и сам преглед 
поднесака, али и правну заштиту против појединачних аката Регулаторне 
комисије. Такође, овим правилником се прописују врсте расправа пред 
Регулаторном комисијом (општа, техничка, формална), с тим да правилник 
садржи посебно поглавље о општим одредбама о јавним расправама, а које је 
везано за саму одлуку Регулаторне комисије  о одржавању јавне расправе, 
водитеља поступка, документацију јавних расправа и прекид расправе. Такође, 
правилник садржи и одредбе везане за сваку врсту расправе посебно, а које 
обрађују специфичности сваке од расправа. Правилником се прописује и 
рјешавање по скраћеном поступку, а посебна поглавља су посвећена 
разматрању приговора које физичко и правно лице достављају Регулаторној 
комисији и поравнању. Такође, посебним поглављем правилника прописане су и 
одредбе везане за жалбени поступак пред Регулаторном комисијом, у којем 
случају Регулаторна комисија као другостепени орган рјешава жалбе физичког 
и правног лица којем је оператор дистрибуције одбио приступ мрежи или је 
исто незадовољно условима за приступ мрежи.   

 10

 О Нацрту правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, 
спорова и жалби Регулаторна комисија је одржала опште расправе у Мостару, 
Тузли и Сарајеву, а усмене коментаре дате на општим расправама, као и писане 
коментаре дате на Нацрт правилника, Регулаторна комисија је пажљиво 
размотрила и анализирала водећи рачуна да одредбе Правилника о јавним 
расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби требају уважити разлоге да је 
Регулаторна комисија као регулаторни орган основана са циљем  укључивања у 
међународно тржиште електричне енергије, што подразумијева и заштиту права 
свих учесника у електроенергетском сектору, те да поступци који се воде пред 
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Регулаторном комисијом као основни услов претпостављају транспарентност, 
ефикасност и економичност, а све уважавајући промјене које су се десиле у 
релевантним прописима везаним за електроенергетски  сектор, а које директно 
утичу и на поступке који се воде пред Регулаторном комисијом. С обзиром да 
коментари нису били такве природе да захтијевају суштинску ревизију ради 
којих би се обновио поступак јавних расправа, Регулаторна комисија је на 
редовној сједници одржаној 21.06.2012. године донијела Правилник о јавним 
расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби, који је објављен у 
„Службеним новинама Федерације БиХ“број 57/12. 
 
1.5.2. Правилник о снабдијевању квалификованих купаца 

електричном енергијом  
 

Основни разлог за доношење Правилника о снабдијевању 
квалификованих купаца електричном енергијом јесте стварање услова за 
постизање циљева које је пред све учеснике на тржишту електричне енергије у 
Федерацији БиХ, па тако и пред ФЕРК поставио Уговор о успостави Енергетске 
заједнице („Службени гласник БиХ-Међународни уговори“ број 9/06) и Закон о 
електричној енергији („Службене новине Федерације БиХ“ број 41/02, 24/05, 
38/05 и 83/11). При томе се прије свега мисли на укључивање у међународно 
тржиште електричне енергије, путем јединственог тржишта електричне енергије 
у Босни и Херцеговини и увођења конкуренције, транспарентности и 
спрјечавање нежељених ефеката монопола. Доношењем овог правилника ФЕРК 
ће бити у могућности проводити послове из своје надлежности у оквиру 
електроенергетског сектора Федерације БиХ. 

Правилником се прописује динамика отварања тржишта у складу са 
актима ДЕРК-а у оквиру јединственог тржишта електричне енергије, трајање 
прелазног периода и динамика престанка тарифних ставова за неквалификоване 
(тарифне) купце током овог периода, снабдијевање квалификованих купаца 
након потпуног отварања тржишта, одређивање јавног снабдјевача 
квалификованих купаца у прелазном периоду и њихова права и обавезе, права и 
обавезе квалификованог купца у прелазном периоду, права и обавезе резервног 
снабдјевача промјена снабдјевача, цијене и информације о снабдјевачима. 
Према Правилнику током прелазног периода престају важити тарифни ставови 
за неквалификоване (тарифне) купце и то :  

а) за категорију купаца 110 кV и више од 01.06.2012. године,  
б) за категорију купаца 35 кV од 01.01.2013. године,  
ц) за категорију купаца 10 кV од 01.01.2014. године,  
д) за категорије купаца на 0,4 кV напону (категорија домаћинства, 

категорија остала потрошња, категорија јавна расвјета) од 01.01.2015. 
године. 

 
Приликом утврђивања динамике престанка тарифних ставова за 

неквалификоване (тарифне) купце ФЕРК је водио рачуна о испуњењу основних 
предуслова за излазак купаца на тржиште, као што су уградња адекватних 
мјерних уређаја, укидање унакрсних субвенција између категорија и група 
потрошње, те постојању адекватних уговора који регулишу ову област. 
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 Такође, саставни дио правилника чини и Методологија за утврђивање 
цијена услуге снабдијевања јавног снабдјевача у Федерацији БиХ у прелазном 
периоду, коју утврђује ФЕРК. 
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 ФЕРК је о Нацрту правилника о снабдијевању квалификованих купаца 
електричном енергијом одржао општу и техничку расправу на којој су 
учествовали стручњаци које је ФЕРК позвао, односно представници Федералног 
Парламента Дома народа, Федералног министарства енергије, рударства и 
индустрије, Електропреноса БиХ, ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево, Државне регулаторне комисије за 
електричну енергију, Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, 
УСАИД - РЕАПа, Коморе ФБиХ, Конкуренцијског савјета, ЛИНК-а, Алуминија 
д.д. Мостар, Арцелор Миттал-а д.о.о., Жељезаре Илијаш, Жељезница ФБиХ, 
Творнице цемента Какањ и Б.С.И. д.о.о. Јајце. Након анализе датих писаних и 
усмених коментара и позитивног мишљења Конкуренцијског савјета, који нису 
били такве природе да захтијевају суштинску ревизију ради којих би се обновио 
поступак јавних расправа, Регулаторна комисија је на редовној сједници 
одржаној 09.05.2012. године донијела Правилник о снабдијевању 
квалификованих купаца електричном енергијом, који је објављен у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“ број 41/12. 
   

 12

1.5.3. Одлука о одређивању базне године 
 
Правилником за тарифну методологију и тарифне поступке базна година 

је дефинисана као референтна годину у односу на коју се врши утврђивање и 
одобравање потребног прихода регулисаних електропривредних друштава. 
Истим правилником  прописано је да се потребан приход утврђује у дјелатности 
производње за сваку производну јединицу електране која производи електричну 
енергију за тарифне купце, у дјелатности дистрибуције за сваку дистрибуцију и 
у дјелатности снабдијевања за сваког лиценцираног снабдјевача тарифних 
купаца, те да се као основа за утврђивање потребног прихода користе подаци о 
приходима и трошковима из базне године коју одреди ФЕРК. С обзиром на 
напријед наведено, ФЕРК је вршећи своју дужност 10.11.2006. године донио 
Одлуку о утврђивању базне године код покретања тарифних поступака 
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 70/06) којом је дефинисано да је 
базна година година која претходи години подношења захтјева за покретање 
тарифног поступка.  

У почетку свог дјеловања ФЕРК није располагао са одговарајућом базом 
података везаном за трошкове, приходе, расходе, средства и изворе средства 
регулисаних електропривредних дјелатности електропривредних друштава, те је 
базну годину дефинисао на начин како је напријед наведено. У периоду од дана 
доношења наведене одлуке до данас, пред ФЕРК-ом је проведено укупно шест 
тарифних поступака и на основу тога исти располаже са знатном количином 
података везаних за пословање регулисаних електропривредних друштава.  

ФЕРК сматра да би одређивање базне године као године за коју је ФЕРК 
одобрио трошкове, приходе, расходе и регулаторну основицу у посљедњем 
проведеном тарифном поступку за регулиисану дјелатност електропривредног 
друштва допринијело унапређењу испитивања и оправдавања достављених 
података у тарифном поступку који се проводи, а све у циљу њиховог свођења у 
што реалније оквире њихове оправданости.  

Стога је на XIII редовној сједници одржаној 06.09.2012. године донешена 
Одлука о одређивању базне године код покретања тарифног поступка којом се 
одређује да је базна година, како је дефинисана одредбама Правилника за 
тарифну методологију и тарифне поступке, година за коју је ФЕРК провео 
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посљедњи тарифни поступак за регулисану дјелатност електропривредног 
друштва.  

Податке о трошковима, приходима, расходима и регулаторној основици 
базне године представљају трошкови, приходи, расходи и регулаторна основица 
одобрени од ФЕРК-а у посљедњем проведеном тарифном поступку за 
регулисану дјелатност електропривредног друштва.  

Одлука о одређивању базне године код покретања тарифног поступка 
објављена је у „Службеним новинама Федерације БиХ“ број 79/12. 
 
1.5.4. Одлука о измјенама и допунама Општих услова за 

испоруку електричне енергије 
 

Основни разлог за доношење Одлуке о измјенама и допунама Општих 
услова за испоруку електричне енергије су резултати анализа насталих 
континуиcаним праћењем примјене Општих услова за испоруку електричне 
енергије („Службене новине Федерације БиХ“ број 35/08, 81/08, 32/10 и 37/10). 
Анализом жалби купаца, достављених ФЕРК-у,  било је потребно поновно 
размотрити одређена питања, те су у том смислу измијењене одредбе Општих 
услова за испоруку електричне енергије. 

Одлуком о измјенама и допунама Општих услова за испоруку електричне 
енергије мијењају се и допуњавају Општи услови у дијелу везаном за измјену 
електроенергетске сагласности и у случају смањења одобрене вршне снаге, а 
купцима се даје могућност поврата на раније одобрену вршну снагу у 
прописаном року. Такође, Одлуком се допуњују Општи услови у дијелу везаном 
за начин обрачуна неовлашћене потрошње са могућношћу да тарифни ставови 
нису предвиђени тарифним дизајном. Даље, у дијелу везаном за постојеће купце 
електричне енергије, у случају да ни купац ни дистрибутер не посједују копију 
издате електроенергетске сагласности детаљније је прописан начин утврђивања 
техничко-енергетских параметара објеката постојећег купца, а Одлуком је 
усаглашена и терминологија одређених одредби Општих услова за испоруку 
електричне енергије са дефиницијама из истих.  

Након проведене расправе по Нацрту одлуке одржане у Мостару 
12.06.2012.године, ФЕРК је на X редовној сједници одржаној 21.06.2012. године 
усвојио Одлуку о измјенама и допунама Општих услова за испоруку електричне 
енергије, која је објављена у „Службеним новинама Федерације БиХ“ број 
57/12. 
 
1.5.5. Нацрт правилника о гаранцији поријекла електричне 

енергије 
 

У циљу стварања услова за отварање тржишта електричне енергије 
произведене из обновљивих извора енергије и у процесу ефикасне когенерације, 
у првој половини 2012. године ФЕРК је утврдио Нацрт паравилника о гаранцији 
поријекла електричне енергије. 
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Овим правилником су дефинисани садржај захтјева за издавање 
гаранције поријекла електричне енергије, као и садржај издате гаранције 
поријекла и успостављање транспарентних пероцедура за осигурање 
равноправних услова за издавање, пренос и поништавање гаранција поријекла 
електричне енергије. 
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Јавне расправе по предметном нацрту одржане су: 24.04.2012. у Мостару, 
25.04.2012. у Тузли и 26.04.2012. у Сарајеву. Расправе су биле веома добро 
посјећене и добијени су квалитетни коментари на предложени текст 
правилника. ФЕРК није донио наведени правилник, јер је због најављеног 
скорог доношења Закона о коришћењу обновљивих извора енергије и ефикасној 
когенерацији, чекао да одредбе правилника усагласи са одредбама закона. 
 
1.5.6. Нацрт Правилника о стицању статуса квалификованог 

произвођача  
 

Нацртом Правилника о стицању статуса квалификованог произвођача 
електричне енергије, а у складу са Законом о електричној енергији, регулише се 
подношење, обрада и одлучивање о захтјеву за стицање статуса квалификованог 
произвођача електричне енергије.  

У истом су поред осталог дефинисани и услови које треба испуњавати 
производни објекат који користи обновљиве изворе енергије, да би домаће и 
страно правно и физичко лице, које обавља електропривредну дјелатност 
производња електричне енергије, стекло статус квалификованог произвођача.  

Јавне расправе по предметном нацрту одржане су: 24.04.2012. у Мостару, 
25.04.2012. у Тузли и  26.04.2012. у Сарајеву. 
Расправе су биле веома добро посјећене и добијени су квалитетни коментари на 
предложени текст правилника. ФЕРК није донио наведени правилник, јер је због 
најављеног скорог доношења Закона о коришћењу обновљивих извора енергије 
и ефикасној когенерацији, чекао да одредбе правилника усагласи са одредбама 
закона. 

 
1.5.7. Нацрт правилника за тарифну методологију и тарифне 

поступке 
 
Нацрт правилника за тарифну методологију и тарифне поступке ФЕРК је 

усвојио на XIV редовној сједници одржаној 21.09.2012. године. Уз Нацрт 
правилника, ФЕРК је на истој сједници усвојио и текст Образложења уз овај 
нацрт, те текст Обавјештења за јавност, којом је јавност упозната са 
одржавањем општих расправа и начину учествовања у расправи и давању 
коментара. 
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Разлог за доношење Нацрта правилника за тарифну методологију и 
тарифне поступке су промјене у релевантним прописима везаним за отварање 
тржишта електричне енергије. Отварање тржишта електричне енергије је 
условљено Уговором о успостави енергетске заједнице и имплементацијом 
директива и уредби ЕЗ, Одлуком ДЕРК-а о обиму, условима и временском 
распореду отварања тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини, те 
Правилником ФЕРК-а о снабдијевању квалификованих купаца електричном 
енергијом. У складу са примјеном наведених прописа, као и досадашњем 
искуству ФЕРК-а у провођењу тарифних поступака дошло је до потребе 
мијењања тарифне методологије у сврху што ефикаснијег испитивања и 
оправдања података о трошковима који настају у регулисаној дјелатности 
електропривредног друштва. 
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О Нацрту правилника за тарифну методологију и тарифне поступке 
Регулаторна комисија је одржала двије јавне расправе. Прва је одржана 
03.10.2012. године у просторијама Привредне коморе Кантона Сарајево, а друга 
09.10.2012. године у просторијама ФЕРК-а у Мостару. Током саме расправе 
учесници у расправи су дали коментаре и приједлоге усмјерене у циљу 
креирања што квалитетнијег Правилника о тарифну методологију и тарифне 
поступке. 
 
1.5.8. Попис докумената објављених у „Службеним новинама 

Федерације БиХ“ у 2012. години 
 
Све документе и подзаконске акте Регулаторна комисија објављује на 

својој web страници. Такође, сви акти из надлежности Регулаторне комисије 
објављују се у „Службеним новинама Федерације БиХ“.  

Попис докумената објављених у „Службеним новинама Федерације БиХ“ 
у 2012. години дат је у сљедећој табели: 
 
Акти ФЕРК‐а објављени у „Службеним новинама Федерације БиХ“ 
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2012. 

Ред.бр.  назив  
број 

„Службених 
новина“ 

датум објаве 
редовна сједница 
на којој је усвојен 

докуменат 

датум 
одржавања 
редовне 
сједнице 

1.  Одлука о провођењу петог 
тарифног поступка 
(ЕПХЗХБ), бр. 07‐02‐1334‐
04/40/11 

5/12  18.01.2012.  I  13.01.2012. 

2.  Одлука о утврђивању 
регулаторних накнада за 
2011. годину, бр. 08‐07‐47‐
01/12 

5/12  18.01.2012.  I  13.01.2012. 

3.  Одлука о привременој 
регулаторној накнади за 
период 01.01.2012.‐
30.06.2012., бр. 08‐07‐47‐
02/12 

5/12  18.01.2012.  I  13.01.2012. 

4.  Рјешење и дозвола за 
производњу ел.ен. ВЕСНА‐
С, бр. 06‐03‐797‐14/27/11 

7/12  25.01.2012.  I  13.01.2012. 

5.  Рјешење и дозвола за 
производњу ел.ен. ГППД 
ВЛАШИЋ‐ГРАДЊА, бр. 06‐
03‐740‐18/24/11 

7/12  25.01.2012.  I  13.01.2012. 

6.  Рјешење и претходна 
дозвола за изградњу, 
Соларна ФН електрана 
„Спортска хала Калесија, 
ЕКО ЕНЕРГИЈА, бр. 06‐03‐
953‐12/32/11 

7/12  25.01.2012.  XVIII  22.12.2011. 

7.  Исправка – ГППД Влашић 
дозволе 

10/12  03.02.2012.  ‐  ‐ 

8.  Рјешење о одузимању 
дозволе, Мегаплан БХ, бр. 
06.03‐871‐1578/10 

15/12  17.02.2012.  III  14.02.2012. 
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9.  Одлука о тарифним 
ставовима за кориснике 
дистрибутивног система 
ЈПХЗХБ, бр. бр. 07‐02‐1334‐
54/40/11 

18/12  29.02.2012.  IV  24.02.2012. 

10.  Одлука о тарифним 
ставовима за продају ел. 
енергије 
неквалификованим 
(тарфним) купцима 
ЈПХЗХБ,  

18/12  29.02.2012.  IV  24.02.2012. 

11.  Рјешење (ПП 
снабдијевања), бр. 07‐02‐
1334‐52/40/11 

18/12  29.02.2012.  IV  24.02.2012. 

12.  Рјешење и дозвола 
снабдијевање II реда 
ЕЗПАДА Чапљина, бр. 06‐
03‐922‐12/31/11 

25/12  21.03.2012.  V  12.03.2012. 

Ред.бр.  назив  
број 

„Службених 
новина“ 

датум објаве 
редовна сједница 
на којој је усвојен 

докуменат 

датум 
одржавања 
редовне 
сједнице 

13.  Рјешење и претходна 
дозвола (соларна) ЕСЦО 
ЕЦО ЕНЕРГИЈА, Ливно бр. 
06‐03‐1096‐15/34/11 

25/12  21.03.2012.  V  12.03.2012. 

14.  Рјешење и дозвола 
снабдијевање ИИ. реда 
КТГ Зеница, бр. 06‐03‐
1298‐07/37/11 

25/12  21.03.2012.  V  12.03.2012. 

15.  Одлука о утврђивању 
регулаторних накнада за 
2012. годину, бр. 08‐07‐
439‐09/12 

34/12  20.04.2012.  VI  11.04.2012. 

16.  Рјешење бр. 04‐01‐1312‐
06/11 (ЗИС 84) 

34/12  20.04.2012.  VI  11.04.2012. 

17.  Рјешење и Претходна 
дозвола за мхЕ ХУМ 
(ЕСКИМО С2), бр. 06‐03‐
1304‐13/39/11.  

34/12  20.04.2012.  VI  11.04.2012. 

18.  Рјешење и дозвола за 
производњу COMPREX бр. 
06‐03‐40‐16/1/12 

34/12  20.04.2012.  VI  11.04.2012. 

19.  Правилник о 
снабдијевању 
квалификованих купаца, 
бр. 07‐07‐553‐02/12 

41/12  16.05.2012.  VII  09.05.2012. 

20.  Рјешење бр. 04‐01‐54‐
07/12 (Д. и Ж. М.) 

42/12  18.05.2012.  VII  09.05.2012. 

21.  Рјешење бр. 04‐01‐59‐
07/12 (Д. М.) 

42/12  18.05.2012.  VII  09.05.2012. 

22.  Рјешење бр. 04‐01‐1316‐
34/10 (Б.М.) 

42/12  18.05.2012.  VII  09.05.2012. 

23.  Рјешење и Претходна 
дозвола за БИЧАКЧИЋ 1, 
(БИЧАКЧИЋ), бр. 06‐03‐
252‐10/5/12 

44/12  23.05.2012.  VII  09.05.2012. 

24.  Рјешење и Претходна 
дозвола за Г.топлана 
Ливно, (ЕСЦО ЕЦО 
ЕНЕРГИЈА), бр. 06‐03‐42‐
11/2/12 

44/12  23.05.2012.  VII  09.05.2012. 
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25.   
Одлука о цијени услуге 
снабдијевања од ЈПЕПБИХ, 
бр. 07‐07‐605‐01/12 

46/12  25.05.2012.  VIII  22.05.2012. 

26.  Одлука о цијени услуге 
снабдијевања од 
ЈПЕПХЗХБ, бр. 07‐07‐605‐
02/12 

46/12  25.05.2012.  VIII  22.05.2012. 

27.  Одлука о измјени и 
допуни одлуке о 
тарифним ставовима за 
тарифне купце ЈПЕПБИХ, 
бр. 07‐07‐605‐03/12 

46/12  25.05.2012.  VIII  22.05.2012. 

28.  Одлука о измјени и 
допуни одлуке о 
тарифним ставовима за 
тарифне купце ЈПЕПХЗХБ, 
бр. 07‐07‐605‐04/12 

46/12  25.05.2012.  VIII  22.05.2012. 
 

29.  Исправка бр. 07‐07‐605‐
04/12 

48/12  01.06.2012.  ‐  ‐ 

30.  Одлука о измјенама и 
допунама Општих услова 
за испоруку ел. енергије, 
бр. 06‐07‐712‐04/12 

57/12  04.07.2012.  X  21.06.2012. 

Ред.бр.  назив  
број 

„Службених 
новина“ 

датум објаве 
редовна сједница 
на којој је усвојен 

докуменат 

датум 
одржавања 
редовне 
сједнице 

31.  Рјешење бр. 04‐01‐484‐
03/12 (З. Ј.) 

57/12  04.07.2012.  X  21.06.2012. 

32.  Рјешење и Претходна 
дозвола за IVEX, (IVEX), бр. 
06‐03‐361‐13/10/12 

57/12  04.07.2012.  X  21.06.2012. 

33.  Рјешење и дозвола за  
 
производњу, (МХЕ V‐I), бр. 
06‐03‐326‐11/8/12 

57/12  04.07.2012.  X  21.06.2012. 

34.  Рјешење и Претходна 
дозвола за Горња 
Јошаница, (Електро тест), 
бр. 06‐03‐325‐11/7/12 

57/12  04.07.2012.  X  21.06.2012. 

35.  Рјешење и дозвола за 
производњу, (Еко 
енергија), бр. 06‐03‐403‐
10/18/12 

57/12  04.07.2012.  X  21.06.2012. 

36.  Рјешење и Претходна 
дозвола за Креница 1, (ГП 
ТОМИНГ), бр. 06‐03‐470‐
09/20/12 

57/12  04.07.2012.  X  21.06.2012. 

37.  Правилник о јавним 
расправама и рјешавању 
захтјева, спорова и жалби, 
бр. 05‐07‐712‐02/12 

57/12  04.07.2012.  X  21.06.2012. 

38.  Рјешење и Претходна 
дозвола за Пјешивац 1, 
(Енергосол), бр. 06‐03‐400‐
13/17/12 

62/12  20.07.2012.  XI  11.07.2012. 

39.  Рјешење и дозвола за 
производњу, (ИНГ ЕКО), 
бр. 06‐03‐526‐14/24/12 

62/12  20.07.2012.  XI  11.07.2012. 
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40.   
Рјешење и Претходна 
дозвола за Врело  
Радобоље (НССН), бр. 06‐
03‐512‐11/23/12 
 

62/12  20.07.2012.  XI  11.07.2012. 

41.   
Рјешење и Претходна 
дозвола за СТОЛАЦ 1, 
(Солармаx), бр. 06‐03‐379‐
10/13/12 

  62/12 20.07.2012.  XI  11.07.2012. 

42.  Рјешење и Претходна 
дозвола за ХОДОВО 1, (ГП 
ТОМИНГ), бр. 06‐03‐509‐
09/22/12 

  62/12 20.07.2012.  XI  11.07.2012. 

43.  Рјешење и дозвола за 
снабдијевање II реда, 
(КОРЛЕА), бр. 06‐03‐382‐
09/15/12 

  62/12 20.07.2012.  XI  11.07.2012. 

44.  Рјешење и Претходна 
дозвола за мХЕ Луке, 
(ЦОМПАНY ПЕЕБ), бр. 06‐
03‐372‐15/12/12 

  62/12 20.07.2012.  XI  11.07.2012. 

45.  Рјешење бр. 04‐01‐1300‐
13/11 (Д.В./по А. М.) 

  62/12 20.07.2012.  XI  11.07.2012. 

46.  Рјешење и дозвола за 
снабдијевање II реда, 
(ХСЕ), бр. 06‐03‐507‐
10/21/12 

  62/12 20.07.2012.  XI  11.07.2012. 

47.  Рјешење бр. 04‐01‐627‐
05/11 (ПРОМИНВЕСТ) 

  62/12 20.07.2012.  XI  11.07.2012. 
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48. 
 
 
 

 
 
 

Одлука о одређивању 
базне године код 
покретања тарифних 
поступака бр. 07‐07‐985‐
01/12 

79/12  14.09.2012.  XIII  06.09.2012. 

49.  Рјешење и Претходна 
дозвола за СИЦОН 1, 
(СИЦОН САС), бр. 06‐03‐
468‐13/19/12 

80/12  19.09.2012.  XIII  06.09.2012. 

50.  Рјешење и дозвола 
ЕСКИМО С2, бр. 06‐03‐615‐
10/25/12 

80/12  19.09.2012.  XIII  06.09.2012. 

51.  Рјешење и Претходна 
дозвола за ДЕЛИНГ, 
(ДЕЛИНГ), бр. 06‐03‐681‐
10/28/12 

80/12  19.09.2012.  XIII  06.09.2012. 

52.  Рјешење и Претходна 
дозвола за ТЕЛЕ‐ЦОМ 1 
(БРАТСТВО), бр. 06‐03‐683‐
13/29/12 

82/12  26.09.2012.  XIV  21.09.2012. 
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53.   
 
 
 
Рјешење и Претходна  
дозвола за Близанци 1  
ИГИ СОЛАР), бр. 06‐03‐ 
619‐10/26/12 
 
 
 
 
 
 
 
 

82/12  26.09.2012.  XIV  21.09.2012. 

54.  Рјешење и дозвола за 
БИЧАКЧИЋ, бр. 06‐03‐716‐
11/30/12 

82/12  26.09.2012.  XIV  21.09.2012. 

55.  Одлука о смјени на 
функцији предсједника 
ФЕРК‐а, бр. 01‐01‐1076‐
01/12 

86/12  10.10.2012.  XV  08.10.2012. 

56.  Рјешење бр. 04‐01‐959‐
03/12 (Б.М.) 

88/12  17.10.2012.  XVI  11.10.2012. 

57.  Рјешење и Претходна 
дозвола за БВ СУНЦЕ 1 (БВ 
СУНЦЕ), бр. 06‐03‐777‐
12/39/12 

88/12  17.10.2012.  XVI  11.10.2012. 

58.  Рјешење и Претходна 
дозвола за ПВ ГРОУП 1 (ПВ 
ГРОУП), бр. 06‐03‐776‐
12/38/12 

88/12  17.10.2012.  XVI  11.10.2012. 

59.  Рјешење и Претходна 
дозвола за МК ХОДОВО 1 
(МК ГРОУП), бр. 06‐03‐806‐
13/40/12 

88/12  17.10.2012.  XVI  11.10.2012. 

60.  Рјешење бр. 04‐01‐910‐
03/12 (М. С.) 

88/12  17.10.2012.  XVI  11.10.2012. 

61.  Рјешење и Претходна 
дозвола за ЕЛУР 1 (ЕЛУР), 
бр. 06‐03‐866‐12/44/12 

96/12  09.11.2012.  XVII  31.10.2012. 

62.  Рјешење и дозвола за 
СУША ЦОММЕРЦЕ, бр. 06‐
03‐829‐10/42/12 

96/12  09.11.2012.  XVII  31.10.2012. 

63.  Рјешење бр. 04‐01‐1046‐
03/12 (Х.З.) 

96/12  09.11.2012.  XVII  31.10.2012. 
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64.  Рјешење бр. 04‐01‐1057‐
01/12 (Е.Ш.) 

96/12  09.11.2012.  XVII  31.10.2012. 

65.  Рјешење и дозвола за 
Аxпо БХ, бр. 06‐03‐986‐
13/54/12 

101/12  28.11.2012.  XIX  19.11.2012. 

66.   
Рјешење и дозвола за  
Петрол БХ, бр. 06‐03‐875‐
12/45/12 

101/12  28.11.2012.  XIX  19.11.2012. 
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67.  Одлука о измјенама 
одлуке о тарифним 
ставовима за кориснике 
дист. система ЕПХЗХБ, бр. 
07‐07‐1225‐01/12 

102/12  30.11.2012.  наставак XIX  22.11.2012. 

68.  Одлука о цијени услуге 
снабдијевања од јавног 
снабдјевача ЕПХЗХБ, бр. 
07‐07‐1225‐02/12 

102/12  30.11.2012.  наставак XIX  22.11.2012. 

69.  Одлука о измјенама 
одлуке о тарифним 
ставовима за кориснике 
дист. система ЕПБИХ, бр. 
07‐07‐1225‐03/12 

102/12  30.11.2012.  наставак XIX  22.11.2012. 

70.  Одлука о цијени услуге 
снабдијевања од јавног 
снабдјевача ЕПБИХ, бр. 07‐
07‐1225‐04/12 

102/12  30.11.2012.  наставак XIX  22.11.2012. 

71.  Рјешење и претходна 
дозвола за ENERGY TRADE, 
бр. 06‐03‐844‐13/43/12 

105/12  07.12.2012.  XX  28.11.2012. 

72.  Рјешење и претходна  
дозвола за Г.М.Ц. БИХ, бр. 
06‐03‐887‐12/46/12 

105/12  07.12.2012.  XX  28.11.2012. 

73.  Рјешење и претходна 
дозвола за SOLAR ENERGY, 
бр. 06‐03‐918‐11/47/12 

105/12  07.12.2012.  XX  28.11.2012. 

74.  Рјешење и претходна 
дозвола за HE ENERGY, бр. 
06‐03‐922‐13/48/12 

105/12  07.12.2012.  XX  28.11.2012. 

75.  Рјешење и претходна 
дозвола за ВЕЛИКО 
СУНЦЕ, бр. 06‐03‐923‐
13/49/12 

105/12  07.12.2012.  XX  28.11.2012. 

76.  Рјешење и претходна 
дозвола за СОЛИК, бр. 06‐
03‐954‐10/52/12 

105/12  07.12.2012.  XX  28.11.2012. 

77.  Рјешење и дозвола за 
ИВЕX, бр. 06‐03‐963‐
10/53/12 

105/12  07.12.2012.  XX  28.11.2012. 

78.  Рјешење и претходна 
дозвола за ЧУЛЕ ПРОМЕТ, 
бр. 06‐03‐1024‐12/55/12 

105/12  07.12.2012.  XXI  03.12.2012. 

79.  Рјешење и претходна 
дозвола за ИН СОЛАР, бр. 
06‐03‐1081‐12/59/12 

105/12  07.12.2012.  XXI  03.12.2012. 
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80.  Рјешење и дозвола за ГП 
ТОМИНГ, бр. 06‐03‐1118‐
10/62/12 

105/12  07.12.2012.  XXI  03.12.2012. 

81.  Одлука о привременој 
регулаторној накнади, бр. 
07‐08‐1335‐01/12 

112/12  27.12.2012.  XXII  18.12.2012. 

82.  Рјешење и дозвола за 
ЈПЕПБИХ (ПРО), бр. 06‐03‐
734‐18/32/12 

112/12  27.12.2012.  XXII  18.12.2012. 
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Табела 2. Попис докумената објављених у „Службеним новинама Федерације БиХ“ у 2012. 
години 
 

2. ТАРИФНИ ПОСТУПЦИ И ОДРЕЂИВАЊЕ ЦИЈЕНЕ 
УСЛУГЕ СНАБДИЈЕВАЊА ОД ЈАВНОГ СНАБДЈЕВАЧА У 
2012. ГОДИНИ 

 
2.1. Пети тарифни поступак за ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 

Мостар 
 

Регулаторна комисија је на основу захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ 
д.д. Мостар од 30.12.2011. године за покретање тарифног поступка за дјелатност 
снабдијевања електричном енергијом I реда на редовној сједници одржаној 
13.01.2012. године донијела Одлуку о провођењу тарифног поступка за 
дјелатност снабдијевање електричном енергијом I реда.  

ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д.  Мостар је у образложењу навела да су 
разлози за подношење захтјева за покретање тарифног поступка, услови и 
висока цијена електричне енергије на тржишту електричне енергије, као и 
екстремно лоше хидролошке прилике, те смањење дотока на свим 
хидроелектранама ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д.. 
Рјешавајући по поднесеним захтјевима за стицање статуса умјешача 
Регулаторна комисија је одобрила статус умјешача за: Институцију Омбудсмана 
за заштиту потрошача у БиХ, Б.С.И. д.о.о Јајце, Независни синдикат 
запосленика Електропривреде ХЗ Херцег Босне Мостар и Алуминиј д.д. 
Мостар. Дана 24.01.2012. године, односно, дана 31.01.2012. године одржане су 
припремна и формална расправа за дјелатност снабдијевања електричном 
енергијом I реда, а истовремено се расправљало и о приједлогу тарифних 
ставова за неквалификоване (тарифне) купце и тарифних ставова за кориснике 
дистрибутивних система ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д.  Мостар.  

Након проведених формалних расправа водитељ поступка и запосленици 
ФЕРК-а су припремили извјештај сa формалне расправе који је послан 
умјешачима и ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар на коментаре.  
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83.  Рјешење и дозвола за 
ЈПЕПБИХ (ДИСТ), бр. 06‐03‐
735‐16/33/12 

112/12  27.12.2012.  XXИИ  18.12.2012. 

84.  Рјешење и дозвола за 
ЈПЕПХЗХБ (ДИСТ), бр. 06‐
03‐737‐15/34/12 

112/12  27.12.2012.  XXII  18.12.2012. 

85.  Рјешење и дозвола за 
Интер‐Енерго, бр. 06‐03‐
1159‐09/68/12 

112/12  27.12.2012.  XXII  18.12.2012. 

86.  Дјеломично рјешење и 
дозвола за ЈПЕПХЗХБ 
(ПРО), бр. 06‐03‐730‐
22/31/12 

112/12  27.12.2012.  XXII  18.12.2012. 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2012. годину 

Регулаторна комисија је 24.02.2012. године донијела: Рјешење за 
дјелатност снабдијевања електричном енергијом I реда, као и Одлуку о 
тарифним ставовима за продају електричне енергије неквалификованим 
(тарифним) купцима ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д.  Мостар. Тарифни 
ставови за неквалификоване (тарифне) купце по категоријама и групама 
потрошње одређени су на основу укупног потребног прихода у износу од 
337.262.146 КМ, од чега: за дјелатност производње у износу од 80.512.628 КМ, 
трошка набавке у износу од 160.270.896 КМ, потребног прихода дистрибуције у 
износу од 54.162.000 КМ и потребног прихода снабдијевања електричном 
енергијом I реда у износу од 14.763.893 КМ, те трошкова преноса у износу од 
23.139.287 КМ, трошкова рада НОС БиХ-а у износу од 1.112.128 КМ, 
укључујући и трошкове услуга секундарне и терцијарне регулације у износу од 
5.563.194 КМ и умањено за 2.261.880 КМ што се односи на износ преносних 
губитака квалификованих купаца којима је ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар балансно одговорна страна, а што одговара трошковима које те 
категорије и групе потрошње стварају својим начином и временом коришћења 
електричне енергије, уважавајући начело постепености промјена.    
 

 Тарифни ставови за продају електричне енергије за неквалификоване 
(тарифне) купце ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. - Мостар са примјеном од 
01.03.2012. године су: 

 
 
Табела 3. Тарифни ставови за неквалификоване (тарифне купце) ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ 
д.д. Мостар 
 
    Регулаторна комисија је, такође, донијела Одлуку о тарифним ставовима за 
кориснике дистрибутивног система. Тарифни ставови за кориснике 
дистрибутивног система примјењују се за обрачун и фактурисање услуге 
коришћења дистрибутивне и преносне мреже квалификованим купцима чији су 
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ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА НЕКВАЛИФИКОВАНЕ (ТАРИФНЕ) КУПЦЕ 

  

Купци 
директно 
прикључени 
на преносну 
мрежу 

СРЕДЊИ 
НАПОН НИСКИ НАПОН 

ДОМАЋИНСТВА ОСТАЛА ПОТРОШЊА 

ТАРИФНИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ 

СЕЗОНСКИ ДНЕВНИ 110 кV 35кV 10кV 
I тар група 

II тар 
група 

I тар 
група 

II тар 
група 

III тар 
група 

ЈАВНА 
РАСВЈЕТА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МЈЕРНО 
МЈЕСТО 
КУПЦА 

КМ 

    

20,00 20,00 20,00 1,90 1,90 20,00 5,20 5,20 1,90 

ВИШИ   29,70 24,10 29,85 6,60 6,60 21,58 21,58 21,58 1,75 
ОБР.СНАГА КМ/кW 

мјесец НИЖИ   22,85 18,54 22,96 5,07 5,07 16,60 16,60 16,60 1,34 

ВЕЋИ 11,44 10,06 13,03 15,19 18,99 20,11 29,24 23,40 21,45 
ВИШИ 

МАЊИ 5,72 5,03 6,51 0,00 9,49 10,05 14,62 0,00 0,00 

ВЕЋИ 8,80 7,74 10,02 11,69 14,61 15,47 22,50 18,00 16,50 
АКТИВНА 
ЕНЕРГИЈА фенинг/кWh 

НИЖИ 
МАЊИ 4,40 3,87 5,01 0,00 7,30 7,73 11,25 0,00 0,00 

ПРЕКОМЈЕРНО 
ПРЕУЗЕТА 
РЕАКТИВНА 
ЕНЕРГИЈА 

фенинг/kvarh 

    

1,09 2,14 2,68 0,00 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2012. годину 

објекти прикључени на дистрибутивну мрежу ради надокнаде трошкова 
коришћења дистрибутивне мреже, односно трошкова дистрибуције у износу од 
54.162.000 КМ и трошка дистрибутивних губитака 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. 
        Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар с примјеном од 01.03.2012. године су: 

Табела 4. Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система ЈП „Електропривреда 
ХЗХБ„  д.д.- Мостар 

 
2.2. Одлуке о цијени услуге снабдијевања од јавних снабдјевача 

у Федерацији Босне и Херцеговине 
 

На основу одредби Правилника о снабдијевању квалификованих купаца 
електричном енергијом и у складу са динамиком престанка важења тарифних 
ставова за поједине категорије потрошње ФЕРК је у 2012.години донио више 
одлука које се односе на цијену услуге снабдијевања од јавних снабдјевача. 
 

 
2.2.1. Одлука о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача 

ЈП Електропривреда БиХ  д.д.-Сарајево 
 

a) Одлука о цијени услуге снабдијевања за период од 01.06. – 31.12.2012. 
године 

 
ФЕРК је на VIII редовној сједници одржаној у Мостару дана 22.05.2012. 

године донио Одлуку о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача ЈП 
Електропривреда БиХ  д.д. - Сарајево. Одлука је објављена у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“ број 46/12. 
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ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА КОРИСНИКЕ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 
тарифни ставови за 

кориснике 
дистрибутивног 

система 

СРЕДЊИ 
НАПОН НИСКИ НАПОН 

ДОМАЋИНСТВА ОСТАЛА ПОТРОШЊА 

ТАРИФНИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ 

СЕЗОНСКИ ДНЕВНИ 35кV 10кV I тар 
група 

II тар 
група 

I тар 
група 

II тар 
група 

IIIтар 
група 

ЈАВНА 
РАСВЈЕТА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВИШИ   7,68 8,66 6,60 6,60 11,07 11,07 11,07 1,75 
ОБР.СНАГА КМ/кW мјесец 

НИЖИ   5,91 6,66 5,07 5,07 8,52 8,52 8,52 1,34 
ВЕЋИ 2,01 2,44 7,58 9,47 7,95 11,27 9,02 10,66 ВИШИ 
МАЊИ 1,01 1,22 0,00 4,74 3,97 5,64 0,00 0,00 
ВЕЋИ 1,55 1,87 5,83 7,29 6,11 8,67 6,94 8,20 

АКТИВНА 
ЕНЕРГИЈА фенинг/кWh 

НИЖИ 
МАЊИ 0,77 0,94 0,00 3,64 3,06 4,34 0,00 0,00 

ПРЕКОМЈЕРНО 
ПРЕУЗЕТА 
РЕАКТИВНА 
ЕНЕРГИЈА 

фенинг/ kvarh     2,14 2,68 0,00 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2012. годину 

Цијена набавке електричне енергије за купце из категорије потрошње 110 
кV од јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ  д.д. – Сарајево износи 
0,08369749 КМ/кWh.  

Фиксни коефицијент Кф корекције цијене електричне енергије у 2012. 
години, утврђен на основу стопе поврата на власнички капитал од 0,8%, износи 
1,00. Вриједност промјењивог коефицијента Кп корекције цијене електричне 
енергије у 2012. години износи 1,00. Укупна цијена услуге по обрачунским 
елементима за снабдијевање од јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ  
д.д. – Сарајево без цијене дебаланса (која се посебно обрачунава) износи: 

 

ЦИЈЕНА ОБРАЧУНСКИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ 
ДНЕВНО 

ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ 
купци 110 кV 

1 2 3 4 

МЈЕРНО МЈЕСТО 
КУПЦА 

КМ/купцу 
  20,00

ОБРАЧУНСКА 
СНАГА 

КМ/кW 
  14,45

ВЕЋИ 9,16
АКТИВНА ЕНЕРГИЈА 

фенинг/кWh 
МАЊИ 4,58

ПРЕКОМЈЕРНО 
ПРЕУЗЕТА 
РЕАКТИВНА 
ЕНЕРГИЈА 

фенинг/kvarh 

  1,00
Табела 5. Укупна цијена услуге по обрачунским елементима за снабдијевање од јавног 
снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево 
 

b)  Одлука о цијени услуге снабдијевања са почетком примјене од 
01.01.2013.године 
 
ФЕРК је на XIX редовној сједници одржаној у Мостару дана 22.11.2012. 

године донио Одлуке о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево. Одлука је објављена у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“ број 102/12. 

 
Цијена набавке електричне енергије од јавног снабдјевача ЈП 

Електропривреда БиХ  д.д. – Сарајево, која се односи на купце 110 кV и 35 кV, 
износи 0,09166464 КМ/кWh. Коефицјент Кф у 2013. години износи 1. 
Вриједност промјењивог коефицијента Кп корекције цијене електричне 
енергије износи 1,09
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51898.  
 
При утврђивању промјењивог коефицијента Кп узете су у обзир 

хидролошке прилике, односно остварена производња електричне енергије из 
хидроелектрана у односу на планирану, промјене цијена куповине/продаје 
електричне енергије, те доношење Уредбе о врстама накнада и критеријумима 
за обрачун накнада за загађиваче зрака (“Службене новине Федерације БиХ” 
број 66/11), којом су прописане врсте накнада загађивачима зрака, према врсти, 
количини и поријеклу емисије загађујућих материја, обавезници плаћања 
накнада, критеријуми за обрачун накнада и корективни подстицајни 
коефицијенти. 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2012. годину 

Укупна цијена услуге по обрачунским елементима за услугу 
снабдијевања од јавног снабдјевача Ј ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево 
без цијене дебаланса (која се посебно обрачунава) износи: 
 

ЦИЈЕНА ОБРАЧУНСКИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ 

ДНЕВНО 
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ 

купци 110 кV купци 35 кV 

1 2 3 4 5 

МЈЕРНО МЈЕСТО 
КУПЦА 

КМ/купцу 
  20,00 20,00

ОБРАЧУНСКА СНАГА КМ/кW   15,68 16,68

ВЕЋИ 9,94 9,56

АКТИВНА ЕНЕРГИЈА 
фенинг/кWh 

МАЊИ 4,97 4,78

ПРЕКОМЈЕРНО 
ПРЕУЗЕТА РЕАКТИВНА 

ЕНЕРГИЈА 

фенинг/kvarh 

  1,09 2,14
 
Табела 6. Укупна цијена услуге по обрачунским елементима за снабдијевање од јавног 
снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево 
 
 
2.2.2. Одлука о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача 
ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 

a) Одлука о цијени услуге снабдијевања за период од 01.06. – 31.12.2012. 
године 

 
ФЕРК је на VIII редовној сједници одржаној у Мостару дана 22.05.2012. 

године донио Одлуку о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар. Одлука је објављена у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“ број 46/12. 

  
Цијена набавке електричне енергије за купце из категорије потрошње 110 

кV од јавног снабдјевача ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар износи 
0,08795989 КМ/кWh. Фиксни коефицијент Кф корекције цијене електричне 
енергије у 2012. години, утврђен на основу стопе поврата на власнички капитал 
од 0,8%, износи 1,00. Вриједност промјењивог коефицијента Кп корекције 
цијене електричне енергије у 2012. години износи 1,00. 

 
Укупна цијена услуге по обрачунским елементима за услугу 

снабдијевања од јавног снабдјевача ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
без цијене дебаланса (која се посебно обрачунава) износи: 
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ЦИЈЕНА ОБРАЧУНСКИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ 

СЕЗОНСКО      
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ 

ДНЕВНО 
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ купци 110 кV 

1 2   3 4 

МЈЕРНО МЈЕСТО 
КУПЦА 

КМ/купцу   
  20,00

ВИШИ   29,70ОБРАЧУНСКА 
СНАГА 

КМ/кW 
НИЖИ   22,85

ВЕЋИ 11,44
ВИШИ 

МАЊИ 5,72
ВЕЋИ 8,80

АКТИВНА ЕНЕРГИЈА 

фенинг/кWh 
НИЖИ 

МАЊИ 4,40
ПРЕКОМЈЕРНО 
ПРЕУЗЕТА 
РЕАКТИВНА 
ЕНЕРГИЈА 

фенинг/kvarh   

  1,09
Табела 7. Укупна цијена услуге по обрачунским елементима за снабдијевање од јавног 
снабдјевача ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 
 

b) Одлука о цијени услуге снабдијевања са почетком примјене од 
01.01.2013. године 

 
ФЕРК је на XIX редовној сједници одржаној у Мостару дана 22.11.2012. 

године донио Одлуке о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар. Одлука је објављена у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“ број 102/12. 

 
Цијена набавке електричне енергије од јавног снабдјевача ЈП 

„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, која се односи на купце 110 кV и 35 кV, 
износи: 0,09166464 КМ/кWh. 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.  

 
Укупна цијена услуге по обрачунским елементима за услугу 

снабдијевања од јавног снабдјевача ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
без цијене дебаланса (која се посебно обрачунава) износи: 
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ЦИЈЕНА ОБРАЧУНСКИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

ЈЕДИНИЦА 
МЈЕРЕ 

СЕЗОНСКО      
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ 

ДНЕВНО 
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ купци 110 

кV 
купци 35 

кV 

1 2   3 4 5 
МЈЕРНО МЈЕСТО 

КУПЦА 
КМ/купцу   

  20,00 20,00

ВИШИ   30,87 23,08ОБРАЧУНСКА 
СНАГА 

КМ/кW 
НИЖИ   23,75 17,75

ВЕЋИ 11,83 9,62ВИШИ 
МАЊИ 5,92 4,81

ВЕЋИ 9,10 7,40АКТИВНА 
ЕНЕРГИЈА 

фенинг/кWh 

НИЖИ 
МАЊИ 4,55 3,70

ПРЕКОМЈЕРНО 
ПРЕУЗЕТА 
РЕАКТИВНА 
ЕНЕРГИЈА 

фенинг/kvarh   

  1,09 2,14
Табела 8. Укупна цијена услуге по обрачунским елементима за снабдијевање од јавног 
снабдјевача ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 
 
3. ОДЛУКЕ СУДА - ТУЖБЕ 
 

У 2010. години Алуминиј д.д. Мостар је пред Жупанијским/Кантоналним 
судом у Мостару покренуо управни спор ради поништења рјешења Регулаторне 
комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК и то 
Рјешења број 01-07-1311-91/09 и Рјешења број 07-02-1592-82/25/09, те Одлуке 
Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине-ФЕРК број 01-07-198-86/10, а сви од 21.07.2010. године. Након 
одговора Регулаторне комисије на тужбу Кантонални/Жупанијски суд у 
Мостару је пресудом број 07 0 У 004526 11 У од 05.09.2012. године тужбу 
тужитеља Алуминиј д.д. Мостар у односу на наведена рјешења Регулаторне 
комисије одбио као неосновану, а у односу на наведене одлуке  Регулаторне 
комисије одбацио. 
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У 2011. години Савјет потрошача Босанско-подрињског кантона Горажде 
је пред Жупанијским/Кантоналним судом у Мостару покренуо сљедеће управне 
спорове: ради поништења Рјешења Регулаторне комисије за електричну 
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК број 07-02-92-69/4/11 од 
27.06.2011. године; ради поништења Рјешења Регулаторне комисије за 
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК број 07-02-93-
77/5/11 од 27.6.2011. године; ради поништења Рјешења Регулаторне комисије за 
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК број 07-02-91-
75/3/11 од 27.06.2011. године. Након одговора Регулаторне комисије на горе 
наведене тужбе Кантонални/Жупанијски суд у Мостару је пресудом број  07 0 У 
005744 11 У од 03.07.2012. године, пресудом број 07 0 У 005746 11 У од 
08.08.2012. године и пресудом број 07 0 У 005745 11 У од 30.08.2012. године 
тужбе тужиоца Савјет потрошача Босанско-подрињског кантона Горажде одбио 
као неосноване.  
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Кантонални/Жупанијски суд у Мостару је 17.01.2012. године доставио 
Регулаторној комисији тужбу С.А. из Коњица којом је тужилац покренуо 
управни спор ради поништења Рјешења Регулаторне комисије за електричну 
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК 04-01-502-03/11 од 
30.09.2011. године. Након одговора Регулаторне комисије на тужбу 
Кантонални/Жупанијски суд у Мостару је пресудом број 07 0 У 006038 12 У од 
12.12.2012. године тужбу тужиоца С.А. из Коњица одбио као неосновану. 

Кантонални суд у Ливну је 24.02.2012. године доставио Регулаторној 
комисији тужбу Б.Х. из Загреба којом је тужилац покренуо управни спор ради 
поништења Рјешења Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији 
Босне и Херцеговине-ФЕРК број 04-01-777-07/11 од 30.11.2011. године. 
Управни спор је у току. 

Кантонални/Жупанијски суд у Мостару је 12.12.2012. године доставио 
Регулаторној комисији тужбу Алуминиј д.д. Мостар којом је тужилац покренуо 
управни спор ради поништења Рјешења Регулаторне комисије за електричну 
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК број 07-02-1334-52/40/11 од 
24.02.2012. године и Одлуке Регулаторне комисије за електричну енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК број 07-02-1334-53/40/11 од 24.02.2012. 
године. Управни спор је у току. 

 
4. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА  

 
Издавање дозвола за рад-лиценци за обављање електроенергетских 

дјелатности као и издавање претходних дозвола за изградњу 
електроенергетских објеката су дјелатности које произлилазе из Закона о 
електричној енергији. 
Правилником за издавање дозвола - лиценци прописано је да Регулаторна 
комисија води збирни регистар дозвола у електронској форми, као и попис 
поднесених захтјева за дозволе на својој web страници. Тај регистар је 
организован и редовно се ажурира. 
 
 
4.1. Преглед издатих дозвола у 2012. години 
 

У извјештајном периоду Регулаторна комисија је прегледала захтјеве за 
издавање претходних дозвола за изградњу и дозвола за рад. Укупно је у 2012. 
години издата 51 дозвола, од чега 14 дозвола за производњу електричне 
енергије, 29 претходних дозвола за изградњу производних објеката, двије 
дозволе за дистрибуцију електричне енергије и шест дозвола за снабдијевање 
електричном енергијом другог реда. У табели која сљеди дат је поименичан 
преглед привредних друштава којима су издате дозволе за обављање 
електроенергетских дјелатности:    
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Врста дозвола Ималац дозволе Датум 
издавања 

Период 
важења 

1. „ВЕСНА-С” д.о.о. Бугојно (измјена и допуна) 13.01.2012. до 07.04.2014. 
2. Г.П.П.Д. “ВЛАШИЋ-ГРАДЊА” Травник 

(пренос) 
13.01.2012. до 24.09.2014. 

3.  „COMPREX” д.о.о. Сарајево (обнова) 11.04.2012 10 година 
4. „МХЕ V-I” д.о.о. Витез (обнова) 21.06.2012. 10 година 
5. „ЕКО ЕНЕРГИЈА” д.о.о.Калесија 21.06.2012 5 година 

 
 
 
 
 

Дозвола за 
производњу 6. „ИНГ-ЕКО” д.о.о. Прозор-Рама 11.07.2012. 5 година 
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7. „ЕСКИМО С2” Травник д.о.о. (измјена и 
допуна) 

06.09.2012. 5 година 

8. „БИЧАКЧИЋ” д.о.о. Сарајево 21.09.2012. 5 година 
9. „СУША-ЦОММЕРЦЕ” д.о.о. Високо 31.10.2012. 5 година 

10. „IVEX” д.о.о. Усора 28.11.2012. 5 година 
11. ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде 03.12.2012. 5 година 
12. ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ” д.д. Мостар 

(обнова) 
18.12.2012. 10 година 

13. ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево 
(обнова) 

18.12.2012. 10 година 

електричне енергије 

14. „Интер-Енерго” д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље 
(пренос) 

18.12.2012. до 19.07.2021. 

15. „ЕСЦО ЕЦО ЕНЕРГИЈА” д.о.о. Ливно за СЕ 
„Градска топлана Ливно”  

12.03.2012. 1 година 

16. „ЕСКИМО С2” Травник д.о.о. за мХЕ „Хум” 11.04.2012. 1 година 
17. „БИЧАКЧИЋ” д.о.о. Сарајево за СЕ „Бичакчић 

1” 
09.05.2012. 1 година 

18. „ЕСЦО ЕЦО ЕНЕРГИЈА” д.о.о. Ливно за 
електрану на биомасу „Градска топлана Ливно” 

09.05.2012. 1 година 

19. „IVEX” д.о.о Усора за СЕ „ИВЕX” 21.06.2012. 1 година 
20. ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде за СЕ „Креница 1” 21.06.2012. 1 година 
21. „Електро тест” д.о.о. Сарајево за СЕ „Горња 

Јошаница” 
21.06.2012. 1 година 

22. „НССН” д.о.о.Мостар за СЕ „Врело Радобоље” 11.07.2012. 1 година 
23. ЕНЕРГОСОЛ д.о.о. Столац за СЕ „ПЈЕШИВАЦ 

1” 
11.07.2012. 1 година 

24. SolarMax д.о.о. Мостар за СЕ „СТОЛАЦ И” 11.07.2012. 1 година 
25. ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде за СЕ „Ходово 1” 11.07.2012. 1 година 
26. „COMPANY PEEB” д.о.о. Травник за  мХЕ 

„Луке” 
11.07.2012. 1 година 

27. „ДЕЛИНГ” д.о.о. Тузла за СЕ „ДЕЛИНГ” 06.09.2012. 1 година 
28. „СИЦОН САС” д.о.о. Тузла за СЕ „СИЦОН 1” 06.09.2012. 1 година 
29. ИГИ СОЛАР д.о.о. Читлук  за СЕ „БЛИЗАНЦИ 

1” 
21.09.2012. 1 година 

30. „БРАТСТВО” д.д. Горњи Вакуф – Ускопље за 
СЕ „ТЕЛЕ-ЦОМ 1” 

21.09.2012. 1 година 

31. „СУБАШИЋ” д.о.о. Тешањ за СЕ „СУБАШИЋ 
1” 

21.09.2012. 1 година 

32. МК ГРОУП д.о.о. за СЕ  „МК ХОДОВО 1” 11.10.2012. 1 година 
33. „ПВ Гроуп” д.о.о. Столац за СЕ „ПВ ГРОУП1” 11.10.2012. 1 година 
34. БВ СУНЦЕ д.о.о. Столац за СЕ „БВ СУНЦЕ 1” 11.10.2012. 1 година 
35. „ЕЛУР” д.о.о. Кисељак за СЕ „ЕЛУР 1” 31.10.2012. 1 година 
36. ENERGY TRADE д.о.о. Усора за СЕ „ЕНЕРГY 

1” 
28.11.2012. 1 година 

37. „Велико сунце” д.о.о. Столац за СЕ „ВЕЛИКО 
СУНЦЕ 1” 

28.11.2012. 1 година 

38. „ХЕ Енергy” д.о.о. Столац за СЕ „ХЕ ЕНЕРГY 
1” 

28.11.2012. 1 година 

39. SOLAR-ENERGY д.о.о. Чапљина за СЕ 
„Чапљина” 

28.11.2012. 1 година 

40. СОЛИК д.о.о. за СЕ „ПРОЗОР” 28.11.2012. 1 година 
41. „Г.М.Ц. БиХ д.о.о. Орашје за СЕ „Г.М:Ц. БиХ” 28.11.2012. 1 година 
42. „ЧУЛЕ ПРОМЕТ” д.о.о. Мостар за СЕ „ЧУЛЕ 

ПРОМЕТ” 
03.12.2012. 1 година 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Претходна дозвола 
за изградњу 
производног 

објекта 

43. „ИН СОЛАР” д.о.о. Чапљина за СЕ „ИН СОЛАР 
ТРЕБИЖАТ” 

03.12.2012. 1 година 

Дозвола за 
дистрибуцију 

44. ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ” д.д. Мостар 
(обнова) 

18.12.2012. 15 година 
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електричне енергије 45. ЈП  Електропривреда БиХ д.д – Сарајево 
(обнова) 

18.12.2012. 15 година 

46. „ЕЗПАДА” д.о.о. ЧАПЉИНА (обнова) 12.03.2012. 5 година 
47. „КТГ ЗЕНИЦА” д.о.о. ЗЕНИЦА 12.03.2012. 2 године 
48. „КОРЛЕА” д.о.о. Мостар (обнова) 11.07.2012. 5 година 
49. ХСЕ БХ д.о.о. (обнова) 11.07.2012. 5 година 
50. „PETROL BH OIL COMPANY” д.о.о.  Сарајево 19.11.2012. 2 године 

 
Дозвола за 

снабдијевање  
електричном 

енергијом другог реда 

51. Axpo BH д.о.о. Сарајево 19.11.2012. 2 године 
Табела 9. Преглед издатих дозвола у извјештајном периоду 
 
Врста дозвола за рад и период ваљаности објављени су и у збирном регистру 
Регулаторне комисије, који се може наћи и на web страници ФЕРК-а 
www.ferk.ba. 
 
Осим наведених издатих дозвола за рад обрађено је 38 захтјева за издавање 
дозвола како сљеди: 

1. А И – Л, Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе (закључак о одбацивању захтјева) 

2. „МЛИНПЕК ЖИТАР“ д.д  Јајце, Захтјев за издавање претходне дозволе 
за изградњу производног објекта мХЕ „Шединац“ (закључак о 
одбацивању захтјева), 

3. Е.К., Захтјев за издавање претходне дозволе за изградњу производног 
објекта соларне фотонапонске електране СЕ „ВЕДО 1“ (закључак о 
одбацивању захтјева), 

4. А. И. – Л., Захтјев за издавање претходне дозволе за изградњу 
производног објекта соларне фотонапонске електране Вила Анита 
(закључак о одбацивању захтјева), 

5. КЈКП „РАД“ д.о.о. Сарајево, Захтјев за обнову дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (закључак о одбацивању захтјева), 

6. КЈКП „РАД“ д.о.о. Сарајево, поновљени Захтјев за обнову дозволу за 
рад производњу електричне енергије (закључак о одбацивању захтјева), 

7. ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Захтјев за издавање претходне 
дозволе за изградњу производног објекта соларне фотонапонске 
електране на локацији централног складишта Електродистрибуције 
Мостар (закључак о одбацивању захтјева), 

8. М. М., Захтјев за издавање претходне дозволе за изградњу производног 
објекта соларне фотонапонске електране „Муминовић“ (закључак о 
одбацивању захтјева), 

9. „ПОДОВИ“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље, Захтјев за издавање 
претходне дозволе за изградњу производног објекта соларне 
фотонапонске електране „ПОДОВИ 1“ (закључак о одбацивању 
захтјева), 

10. „БИОТЕЦХ“ д.о.о. Бусовача, Захтјев за издавање претходне дозволе за 
изградњу производног објекта соларне фотонапонске електране 
„БИОТЕЦХ“ (закључак о одбацивању захтјева), 
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11. „ROSE-WOOD“ Д.О.О. Г.Вакуф-Ускопље, Захтјев за издавање 
претходне дозволе за изграндњу производног објекта соларне 
фотонапонске електране „РОСЕ WООД ЕНЕРГИ“ (закључак о 
одбацивању захтјева), 

http://www.ferk.ba/


РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2012. годину 

12.  Ј.У. Центар за дјецу и омладину са посебним потребама „ЛОС 
РОСАЛЕС“ Мостар, Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе (у поступку пред ФЕРК-ом), 

13. „ЕБХ“ д.о.о. Сарајево, Захтјев за издавање претходне дозволе за 
изградњу производног објекта мХЕ „РУЈЕВИЦА УШЋЕ“ (у поступку 
пред ФЕРК-ом), 

14. „ЕБХ“ д.о.о. Сарајево, Захтјев за издавање претходне дозволе за 
изградњу производног објекта мХЕ „Чардак“ (у поступку пред ФЕРК-
ом), 

15. „ЕБХ“ д.о.о. Сарајево, Захтјев за издавање претходне дозволе за 
изградњу производног објекта мХЕ „БОТАШНИЦА УШЋЕ“ (у 
поступку пред ФЕРК-ом), 

16. ПМWЕЛТ-СОЛАР д.о.о. Посушје, Захтјев за издавање претходне 
дозвола за изградњу производног објекта соларне фотонапонске 
електране „СЕ-01 ПМWЕЛТ-СОЛАР“ (у поступку пред ФЕРК-ом), 

17. ГРИМИГ д.о.о. Добој Исток, Захтјев за издавање претходне дозволе за 
изградњу производног објекта соларне фотонапонске електране 
„ГРИМИГ 2“ (у поступку пред ФЕРК-ом), 

18. „Trgovir-Energy“ д.о.о. Сребреник,  Захтјев за издавање претходне 
дозволе за изградњу производног објекта соларне фотонапонске 
електране „ТРГОВИР“ (у поступку пред ФЕРК-ом) 

19. „САРКОП“ д.о.о. Сребреник, Захтјев за издавање претходне дозволе за 
изградњу производног објекта соларне фотонапонске електране 
„САРКОП“ (у поступку пред ФЕРК-ом) 

20. „ХЕРЦЕГ“ д.о.о. Сребреник, захтјев за издавање претходне дозволе за 
изградњу производног објекта соларне фотонапонске електране 
„ХЕРЦЕГ“ (у поступку пред ФЕРК-ом), 

21. „КАРА-ДРВО“ д.о.о. Фојница, Захтјев за обнову дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (у поступку пред ФЕРК-ом), 

22. „БИНГО“ д.о.о. Тузла, Захтјев за издавање претходне дозволе за 
изградњу СЕ „БИНГО СОЛАР 02“, 

23. ЈП „ВИК“ д.о.о. Зеница, Захтјев за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (у поступку пред ФЕРК-ом), 

24. „Електро тест“ д.о.о. Сарајево, Захтјев за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (у поступку пред ФЕРК-ом), 

25. „ТОТАЛ ЦОНЦЕПТ“ д.о.о. Сарајево, Захтјев за издавање претходне 
дозволе за изградњу производног објекта соларне фотонапонске 
електране „ТОТАЛ ЦОНЦЕПТ МОСТАР“ (у поступку пред ФЕРК-ом), 

26. „ПРАХА“ д.о.о Жепче,  захтјев за издавање претходне дозволе за 
изградњу производног објекта соларне фотонапонске електране 
„ПРАХА 1-150“ (у поступку пред ФЕРК-ом), 

27. ХИДРОЕЛЕКТРАНА БУК д.о.о. Широки Бријег, Захтјев за обнову 
дозволе за рад за производњу електричне енергије (у поступку пред 
ФЕРК-ом), 
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28. DEPOCOM GREEN ENERGY д.о.о. Мостар, Захтјев за издавање 
претходне дозволе за изградњу производног објекта соларне 
фотонапонске електране „ДЕПОЦОМ СОЛАР - ПАРК МОСТАР (у 
поступку пред ФЕРК-ом), 
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29.  „СВ Енергија“ д.о.о. Тешањ, Захтјев за издавање претходне дозволе за 
изградњу производног објекта соларне фотонапонске електране 
„ЛЕПЕНИЦА 1“ (у поступку пред ФЕРК-ом), 

30.  „СЕНДО“ д.о.о. Горажде, Захтјев за издавање претходне дозволе за 
изградњу производног објекта соларне фотоанапонске електране „Златка 
Вуковић“ - Мостар, (у поступку пред ФЕРК-ом), 

31. „МИМС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Сарајево, Захтјев за издавање 
претходне дозволе за изградњу производног објекта соларне 
фотонапонске електране „Клас Центар“ Мостар (у поступку пред ФЕРК-
ом), 

32. „ЕНЕРГОНОВА“ д.о.о. Сарајево, Захтјев за издавање претходне дозволе 
за изградњу производног објекта соларне фотонапонске електране 
„Тржни центар Меркур“ – Врапчићи, (у поступку пред ФЕРК-ом), 

33. „ИТМ ЦОНТРОЛС“  д.о.о. Сарајево, Захтјев за издавање претходне 
дозволе за изградњу соларне фотонапонске електране „МОДРАЦ 1“, (у 
поступку пред ФЕРК-ом), 

34. „ЕНЕРГЕТИЦ ЕЛЕЦТРОНИЦ“ д.о.о. Читлук, Захтјев за издавање 
претходне дозволе за изградњу соларне фотонапонске електране 
„ЕНЕРГЕТИЦ-ЕЛЕЦТРОНИЦ“, (у поступку пред ФЕРК-ом), 

35. „НССН“ д.о.о. Мостар, Захтјев за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (у поступку пред ФЕРК-ом), 

36. „СУБАШИЋ“ д.о.о. Тешањ, Захтјев за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (у поступку пред ФЕРК-ом), 

37. „БАБИЛОН“ д.о.о. Тузла, Захтјев за издавање претходне дозволе за 
изградњу производног објекта соларне фотонапоске електране 
„БАБИЛОН 1“ (у поступку пред ФЕРК-ом), 

38.  ПРОФЕЦТИО ЕНЕРГИЈА д.о.о. Широки Бријег, Захтјев за издавање 
дозволе за рад за снабдијевање електричном енергијом другог реда (у 
поступку пред ФЕРК-ом), 

 
Табела 10. Статистика обрађених захтјева 
 
 

Дакле, анализирајући напријед наведене информације може се закључити 
да је у 2012. години био велики интерес за изградњу соларних фотонапонских 
електрана на цијелој територији Федерације БиХ што је видљиво и из слике 2. У 
2010. години није било издатих претходих дозвола за изградњу соларних 
фотонапонских електрана, у 2011. години су издате 3 претходне дозволе за 
изградњу соларних фотонапонски електрана, а у 2012. години 26 претходних 
дозвола за изградњу соларнх фотонапоснких електана, док је истовремено опао 
интерес за изградњу мХЕ у 2012. години.  
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Број издатих 
дозвола - лиценци 

Број одбачених 
захтјева за 

издавањем дозвола-
лиценци 

Број захтјева за 
лиценце у 
процедури  

Укупан број 
обрађених захтјева 
за лиценце у 2012. 

години 
51 11 27 89 
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       Слика 2. Преглед издатих претходих дозвола за изградњу у Федерацији БиХ за период 2010. 
–    2012. година ( *биомаса) 
 
 
4.2. Надгледање  
 

ФЕРК је у протеклој години обавио надгледање свих производних 
постројења за која је затражена претходна дозвола за изградњу и то на 
локацијама на којима се граде, те пословних сједишта електропривредних 
друштава за које је поднесен захтјев за издавање или обнову дозволе за 
снабдијевање електричном енергијом другог реда.  
Уз наведено, два јавна електропривредна предузећа, као и остала 
електропривредна друштва, достављају кроз мјесечне извјештаје, а и на захтјев 
ФЕРК-а, податке и информације прописане условима дозвола за рад - лицени за 
обављање електропривредних дјелатности производње, дистрибуције, 
снабдијевања електричном енергијом првог реда и снабдијевања електричном 
енергијом другог реда, Правилником о извјештавању ФЕРК-а за имаоце дозвола 
који примјењују регулаторни контни план, те Правилником о извјештавању 
ФЕРК-а за имаоце лиценце за дјелатност снабдијевања електричном енергијом 
другог реда и независне произвођаче. 

Због проблема са снабдијевањем угљем термоелектрана, у фебруару 
2012. године, ФЕРК је формирао радну групу, која је извршила најављено 
регулаторно надгледање ТЕ Какањ, 05.06.2012, ТЕ Тузла, 06.06.2012. и  ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Дирекција за производњу и Дирекција за 
снабдијевање, 20.06.2012. године.  

Приликом надгледања у термоелектранама констатовано је да је 
производња електричне енергије вршена према налозима који су добијани из 
диспечерског центра, односно Дирекције за производњу и да службе у 
термоелектранама не одлучују о висини резерви угља на депоу, али да су 
редовно извјештавали о стању.  
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У дирекцији предузећа су у критичним данима, због изузетно ниских 
температура, проблеми настали са локалним транспортом и смрзавањем угља на 
вагонима, тако да угаљ није било могуће истоварити на депо. Додатним 
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напорима и стимулативним уговарањем остварене су потребне додатне 
количине угља, да се оствари производња, која је задовољила екстремно 
појачану потрошњу, узроковану вишедневним ниским температурама. 

 
 
5. ЗАШТИТА КУПАЦА 

 
Регулаторна комисија у сегменту заштите купаца активно учествује на 

више начина, посебно кроз провођење надгледања над електроенергетским 
субјектима, надгледања над квалитетом услуга електроенергетских субјеката, у 
складу са  одредбама Закона о електричној енергији и Општих услова, 
рјешавањем појединачних захтјева за рјешење спора купаца електричне 
енергије, као и жалби/приговора купаца електричне енергије, а на основу 
овлашћења у складу са  Законом о електричној енергији.  

Заштиту својих права купци електричне енергије покрећу пред 
Регулаторном комисијом подношењем захтјева за рјешење спора у вези с 
правом на снабдијевање, обавезом снабдијевања електричном енергијом, 
тарифама по којима се врши снабдијевање електричном енергијом, кашњењима 
или одбијањима снабдијевања електричном енергијом, квалитетом 
снабдијевања електричном енергијом и пружањем услуга с тим у вези. Такође, 
Регулаторна комисија у другом степену рјешава по жалби/приговору 
подносиоца захтјева за издавање претходне, односно електроенергетске 
сагласности коме је одбијен приступ мрежи или је незадовољан условима за 
приступ мрежи. Сви захтјеви за рјешење спора и жалбе/приговори обрађују се, у 
надлежним стручним секторима Регулаторне комисије, а кроз њихово 
рјешавање остварује се непосредан увид у рад електроенергетских субјеката те 
примјена прописа од електроенергетских субјеката у подручју заштите купаца.  

Регулаторна комисија води поступак по захтјеву за рјешење спора, у вези 
сa  правом на снабдијевање, обавезом снабдијевања електричном енергијом, 
тарифама по којима се врши снабдијевање електричном енергијом, кашњењима 
или одбијањима снабдијевања електричном енергијом, квалитетом 
снабдијевања електричном енергијом и пружањем услуга с тим у вези, на 
интерном састанку у складу са  одредбама Пословника о раду, Правилника о 
јавним расправама и рјешавању захтјева и жалби ФЕРК-а, док су одлуке ФЕРК-
а, када рјешава у другом степену по жалби/приговору, коначне и против истих 
се може покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду.  

Увођењем регулације у електроенергетски сектор подстакнута је 
политика активне заштите потрошача и успостављена комуникација између 
различитих учесника на тржишту електричне енергије, а посебно крајњих 
купаца сa Регулаторном комисијом.  

Један од елемената заштите купаца је и примјена важећих Општих 
услова. С тим у вези, Регулаторна комисија је у току 2012. године надгледала 
примјену одредби важећих Општих услова, кроз надгледање, рјешавањем у 
другом степену по жалби/приговору подносиоца захтјева за издавање 
претходне, односно електроенергетске сагласности којима је одбијен приступ 
мрежи или су незадовољни условима за приступ мрежи, те рјешавање спорова 
по поднесеним захтјевима, укључујући и одговоре на питања регулисаних 
предузећа, крајњих купаца и других заинтересованих лица. 
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У току 2012. године Регулаторној комисији је поднесено 11 
жалби/приговора подносиоца захтјева за издавање претходне, односно 
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електроенергетске сагласности којима је одбијен приступ мрежи или су 
незадовољни условима за приступ мрежи, а био је 141 захтјев за рјешење спора 
који су се односили на право на снабдијевања електричном енергијом, обавезу 
снабдијевања електричном енергијом, тарифе по којима се врши снабдијевање 
електричном енергијом, кашњења или одбијање снабдијевања електричном 
енергијом, квалитет снабдијевања електричном енергијом и пружање услуга с 
тим у вези. 

 
Укупно су примљена 152 предмета, који се у складу са члановима 31. и 41. 
Закона о електричној енергији могу разврстати како слиједи: 
 

- одбијен приступ мрежи или је незадовољан условима за 
приступ мрежи      

11 предмета

- у вези сa правом на снабдијевање електричном енергијом 67 предмета
- у вези сa обавезом снабдијевања електричном енергијом     12 предмета
- у вези сa тарифама по којима се врши снабдијевање 

електричном енергијом           
23 предмета

- у вези сa кашњењима или одбијањем снабдијевања 
електричном енергијом          

22 предмета

- у вези сa квалитетом снабдијевања електричном 
енергијом и пружањем услуга с тим у вези              

17 предмета

 
У 2012. години ријешено је 146 предмета, а преосталих 6 су у поступку        

            рјешавања и  пренесени су и ријешени у 2013. години. 
 

Врста жалби или приговора % 
одбијен приступа мрежи или је незадовољан условима приступа на 
мрежи 7,24 
право на снабдијевање електричном енергијом 44,08 
обавеза снабдијевања електричном енергијом 7,89 
тарифе по којима се врши снабдијевањe електричном енергијом 15,13 
кашњења или одбијања снабдијевања електричном енергијом 14,47 
квалитет снабдијевања електричном енергијом и пружање услуга у 
вези с тим 11.19 
укупан број примљених предмета         100 % 
Табела 11. Статистички преглед по врстама жалби/приговора купаца у 2012. години 
 

6. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ФЕРК-а 

 
Буџет Регулаторне комисије за 2012. пословну годину усвојен је у 

Парламенту Федерације БиХ, те је објављен у „Службеним новинама 
Федерације БиХ“ број 33/12 од 18.04.2012. године. 
Буџет је усвојен у укупном износу од 2.571.147,00 КМ, а састоји се од: 
 

Врста прихода 
Планирани износ  

(КМ) 

Регулаторне накнаде  2.518.147,00 

Једнократне накнаде 50.000,00 

Остали приходи  3.000,00 

УКУПНО 2.571.147,00 
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Табела 12. План буџета-Приходи за 2012. годину 
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Извјештај о раду за 2012. годину 

 
 

Редни 
број 

Опис ставке буџета 
План 
(КМ) 

1. Бруто плате и накнаде запосленицима 1.504.824,60 
2. Накнада трошкова запосленика 208.500,00 
3. Доприноси послодавца и остали доприноси 170.158,40 
4. Издаци за материјал и услуге 529.664,00 
 Путни трошкови 68.000,00 
 Издаци за електричну енергију 34.000,00 
 Издаци за комуналне услуге и комуникације 38.055,00 
 Административни материјал 27.000,00 
 Услуге превоза и гориво 17.500,00 
 Унајмљивање имовине и опреме 178.309,00 
 Материјал и услуге оправака и одржавања  18.300,00 
 Услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета 16.550,00 
 Уговорене и друге посебне услуге 131.950,00 

5. Набаква сталних средстава 158.000,00 
 Набавка опреме 48.000,00 
 Набавка софтверске опреме 50.000,00 
 Набавка аутомобила 60.000,00 

УКУПНО ПЛАН РАСХОДА ЗА 2012. ГОДИНУ 2.571.147,00 

Табела 13. План буџета–Расходи за 2012. годину 
 

Како је Регулаторна комисија у претходној 2011. години пословање 
завршила сa вишком прихода у износу од 142.112,97 КМ, у складу са Законом о 
електричној енергији, исте је пренијела на приходе 2012. године и умањила 
планирани износ регулаторних накнада за 2012. годину (из табеле 12. износ 
2.518.147,), те је утврдила укупну регулаторну накнаду за све имаоце дозвола у 
износу од 2.376.034,03 КМ.  

 
6.1.  Приходи Регулаторне комисије у 2012. години 
 

C oбзиром да је Буџет ФЕРК-а за 2012. годину усвојен и објављен 
почетком 2012. године, 18.04.2012., током 2012. године ФЕРК је пословао у I 
кватралу на основу Одлуке о привременој регулаторној накнади број: 08-07-47-
01/12, а по усвајању Буџета за 2012. на основу Одлуке о регулаторној накнади за 
2012. годину број: 08-07-439-09/12. 

Тако је Регулаторна комисија током пословне 2012. године обрачунала 
укупних прихода 2.672.654,39 КМ и то по основу регулаторних накнада у 
износу од 2.525.191,65 КМ (укључујући и пренесени вишак прихода од 
142.112,97 КМ), по основу једнократних накнада у износу од 145.767,12 КМ и 
по основу осталих прихода износ од 1.695,62 КМ, а наплатила укупних прихода 
2.660.734,53 КМ, што је приказано у Табели 14. 
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Редни 
број 

Врста 
прихода 

 
 

План 
прихода 

 (КМ) 

Обрачунато 
прихода  

(КМ) 

Обрачунати 
приходи/план  

(%) 

Наплаћено 
прихода  

(КМ) 

Наплаћени 
приходи/ 
план         
 (%) 

1 Регулаторн
е накнаде  

2.518.147,00 2.525.191,65 100,28 2.514.280,32 99,85

2 Једнократн
е накнаде 

50.000,00 145.767,12 291,53 145.767,12 291,53

3 Остали 
приходи  

3.000,00 1.695,62 56,52 687,09 22,90

  УКУПНИ 
ПРИХОДИ 2.571.147,00 2.672.654,39 103,95 2.660.734,53 103.48

 
Табела 14. Врсте и структура прихода ФЕРК-а 
 

Образложење: Укупно наплаћени приходи у 2012. години износе 
2.660.734,53 КМ што износи 103,48% у односу на план. Проматрано по врстама 
прихода, регулаторне накнаде су реализоване у износу од 99,85% у односу на 
план. Једнократне накнаде су реализоване у проценту од 291,53% у односу на 
план, а све у складу са Одлуком о утврђивању једнократних накнада и 
динамици подношења захтјева за покретање поступака пред Регулаторном 
комисијом. Овако велики проценат прекорачења у односу на план је због 
изузетног интересовања за покретање производње електричне енергије путем 
малих соларних фотонапонских електрана у 2012. години. Остали приходи су 
остварени у проценту од 22,90% у односу на план.    
Врсте прихода у 2012. години видљиве су из доње табеле: 
 
РЕДНИ 
БРОЈ 

ПРИХОДИ ИЗНОС  
(КМ) 

1 Приходи од камата на депозите  1.257,08 

2 Остали приходи * 438,54 

  Остали приходи (1+2) 1.695,62 

3 Приходи од пружања јавних услуга (3.1. + 
3.2.)  

2.670.958,77 

3.1. једнократне накнаде  145.767,12 

3.2. регулаторне накнаде 2.525.191,65 

  УКУПНИ ПРИХОДИ 2.672.654,39 
Табела 15. Врсте прихода у 2012. години 
 

* поврати из ранијих година по основу телефонских трошкова у износу од 
309,93 КМ, позитивне курсне разлике у износу од 0,61 КМ и оприходована 
неутрошена резервисана средства за набавку копир апарата у износу од 
127,00 КМ. 
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6.2.  Расходи Регулаторне комисије у 2012. години 
 

У 2012. години Регулаторна комисија је пословала сa оствареним 
расходима у укупном износу 2.386.073,58 КМ, тј. 92,80% од укупно планираних 
расхода за 2012. годину или 89,28% од обрачунатих прихода у 2012. години, тј. 
остало је неутрошених средстава 10,72% у односу на обрачунате приходе, што 
представља вишак прихода који се, у складу са Законом о електричној енергији, 
преноси у наредну 2013. пословну годину у износу од 286.580,81 КМ. 
Регулаторна комисија је током 2012. године радила сa просјечно 31 запосленим.  

Овдје треба напоменути да је Регулаторна комисија у изради свог 
Завршног финансијског обрачуна за 2012. годину, и иначе у вођењу 
књиговодства, примјењивала важећу законску регулативу за буџетске 
кориснике, као најприхватљивије рјешење. Овакву праксу потврдила је и 
независна ревизија обављена у 2009. и 2010. години, за обрачунске 2008. и 2009. 
године која је изнијела мишљење да још увијек нису направљени одговарајући 
контни планови који би се користили за састављање финансијских извјештаја 
регулаторних комисија и других агенција које именују Влада и Парламент 
Федерације БиХ, па у складу с тим и ранијим ревизорским искуствима из 
подручја рада и дјеловања сличних институција у БиХ, сматрају потпуно 
прихватљивом основу о подржавању става Регулаторне комисије о исправности 
примјене контног плана за буџетске кориснике у овом прелазном периоду до 
доношења коначног и обавезујућег контног плана од законодавца.  

Како прописује члан 23. Уредбе о рачуноводству буџета да садржај 
годишњих финансијских извјештаја мора садржавати тачан, истинит и поуздан 
преглед прихода и примитака,  расхода и других плаћања, као и стање имовине, 
обавеза и извора средстава у забиљешкама, које чине саставни дио годишњег 
обрачуна наведена су појашњења која се односе на поједине специфичности 
институције, начине попуњавања прописаних формулара као и рачуноводствене 
политике које се односе на признавање и вредновање појединих 
рачуноводствених ставки.      

У наставку је табеларни приказ остварења и плана како прихода тако и 
расхода, те табеларни приказ укупних расхода-синтетика и по врстама расхода-
аналитика.  

 

Табела 16. Остварени приходи и расходи у односу на план 2012. године 
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Врста 
прихода 

(КМ) 

План 
прихода 

(КМ) 

 
 

Обрачунати 
приходи 

(КМ) 
Реализација 
прихода 

(КМ) 

 
Реализо
вани 

/планир
ани 

приходи 
(%) 

Обрачунат
и расходи 

(КМ) 

 
Обрач
унати 
расход

и 
/плани
рани 
приход

и 
(%) 

 
Обрачунат

и 
расходи 

/обрачунат
и приходи 

(%) 

Остварени 
вишак 
прихода 
над 

расходима 
(КМ) 

1 2 3 4 4/2 5 5/2 5/3 3-5 
Регулаторне 
накнаде  

2.518.147 2.525.191,65 2.514.280,32 99,85 

Једнократне 
накнаде 

50.000,00 145.767,12 145.767,12 291,53 

Остали 
приходи  

3.000,00 1.695,62 687,09 22,90     

 

  
УКУПНО 2.571.147,00 2.672.654,39 2.660.734,53 103,48 2.386.073,58 92,80 89,28 286.580,81,
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РЕДН
И 

БРОЈ РАСХОДИ 
ПЛАНИРАНО У 

2012. 
(КМ) 

ОСТВАРЕНО 
У 2012. 
(КМ) 

 
ОСТВАРЕНО/
ПЛАНИРАНО 

(%) 

ОСТВАРЕНИ
/УКУПНИ 
РАСХОДИ 

(%) 

1 Бруто плате и накнаде 
плата 

1.504.824,60 1.391.686,51 92,48 58,33

2 Накнада трошкова 
запослених 

208.500,00 195.621,08 93,82 8,20

3 Доприноси послодавца 
(на плате) 

170.158,40 157.487,69 92,55 6,60

4 Путни трошкови 68.000,00 65.041,35 95,65 2,73
5 Издаци за електричну 

енергију 
34.000,00 31.249,33 91,91 1,31

6 Издаци за 
комуникације и 
комуналне услуге 

38.055,00 37.326,08 98,08 1,56

7 Административни 
материјал 

27.000,00 23.134,43 85,68 0,97

8 Услуге превоза и 
гориво 

17.500,00 15.597,77 89,13 0,65

9 Унајмљивање 
простора 

178.309,00 173.151,60 97,11 7,26

10 Текуће одржавање  18.300,00 15.034,94 82,16 0,63
11 Услуге осигурања, 

банкарске услуге, 
негативне курсне 
разлике 

16.550,00 12.640,80 76,38 0,53

12 Уговорене услуге 131.950,00 113.492,38 86,01 4,76
13 Набавка сталних 

средстава 
158.000,00 154.609,62 97,85 6,48

  УКУПНИ РАСХОДИ 2.571.147,00 2.386.073,58 92,80 100,00
Табела 17. Расходи ФЕРК-а у 2012. години 
 
 

Без обзира на могућности у складу са чланом 4. Буџета ФЕРК-а за 2012., 
током пословне године није се  указала потреба за корекцијом буџета у оквиру 
одобрених средстава у односу на план. 
 

6.3. Мишљење ревизора 
 
ФЕРК је у предходном периоду радио екстерну ревизију, иако га закон на то не 
обавезује, за 2008., 2009. и 2010. годину. У току 2012. године, због касног 
усвајања Буџета за 2011. годину (27.01.2012.)  ФЕРК није огранизовао ревизију 
пословања у 2012. год., али то намјерава направити у току 2013. године заједно 
са ревизијом за 2012. годину, како је и планирано буџетом 2013. године. 
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У наставку је мишљење ревизора по посљедњој обављеној ревизији за 2010. 
годину, а које се не разликује од ревизија у предходном периоду. 
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Б. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР У ФЕДЕРАЦИЈИ 

БОСНЕИ ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
7.  ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ2 

Производња електричне енергије у Федерацији БиХ обавља се у два јавна 
предузећа (ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево и ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар) и 41 производна објекта која су у власништву 27 независних 
произвођача електричне енергије.  

У оквиру ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево производња електричне 
енергије се обавља у: двије термоелектране ТЕ Тузла (Блок 3, Блок 4, Блок 5 и 
Блок 6) и ТЕ Какањ (Блок 5, Блок 6 и Блок 7), три хидроелектране (ХЕ 
Јабланица, ХЕ Грабовица и ХЕ Салаковац), те у сопственим дистрибутивним 
хидроелектранама. 

 
У оквиру ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар производња 

електричне енергије се обавља у седам хидроелектрана: (ХЕ Рама, ХЕ Мостар, 
ПХЕ Чапљина, ХЕ Пећ Млини, ХЕ Јајце I, ХЕ Јајце II и ХЕ Мостарско блато.) 
ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево посједује производне капацитете 
инсталисане снаге 1.681 МW и то 1.165 МW инсталисаних капацитета 
термоелектрана, 504 МW инсталисаних капацитета хидроелектрана и 12 МW 
инсталисаних капацитета дистрибутивних хидроелектрана. Више од двије 
трећине производње електричне енергије одвија се у двије термоелектране.  
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2 Извор података: мјесечно извјештавање ФЕРК-а од имаоца дозволе 
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Редни 
број 

Производни објект  
Година 

пуштања у 
погон 

Инсталисани 
производни 
капацитети 

(МW) 

1 ХЕ на Неретви   504 

  ХЕ Јабланица 1955 180 

  ХЕ Грабовица 1982 114 

  ХЕ Салаковац 1982 210 

2 ТЕ Тузла   715 

  Блок 3 1966 100 

  Блок 4 1971 200 

  Блок 5 1974 200 

  Блок 6 1978 215 

3 ТЕ Какањ   450 

  Блок 5 1969 110 

  Блок 6 1977 110 

  Блок 7 1988 230 

4 Дистрибутивне ХЕ   16,74 

5 
УКУПНО ЈП ЕП БиХ д.д. 

Сарајево  
  1.685,74 

 
Табела 18. Преглед инсталисаних производних капацитета, по производним објектима 

за ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево 
 

 
Слика 3.Графички приказ инсталисаних производних капацитета (МW) по производним  

                                           објектима за ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево 
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Слика 4. Графички приказ инсталисаних производних капацитета по подружницама  

за ХЕ на Неретви (МW) 
 

            

 
Слика 5. Графички приказ инсталисаних производних капацитета по блоковима  

за ТЕ Тузла (МW) 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 6. Графички приказ инсталисаних производних капацитета по блоковима  

за ТЕ Какањ  (МW) 
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Цјелокупна производња електричне енергије у ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХМ“ д.д. Мостар остварује се у седам хидроелектрана инсталисане снаге од 852 
МW.  
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Редни 
број  

Производни објект  
Година пуштања у 

погон 

Инсталисани 
производни 

капацитети (МW) 

1 ХЕ Рама 1968 160 

2 ХЕ Мостар 1987 72 

3 ПХЕ Чапљина 1979 440 

4 ХЕ Јајце I 1957 60 

5 ХЕ Јајце II 1654 30 

6 ХЕ Пећ Млини 2004 30 

7 ХЕ Мостарско Блато 2010 60 

8 УКУПНО ЈП ЕП „ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 852  

 
Табела 19. Преглед инсталисаних производних капацитета (МW) по производним објектима за  

ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 
 

 
Слика 7. Графички приказ инсталисаних производних капацитета по производним јединицама у 

ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар  (МW) 
 

7.1. Биланс и остварење 
 
             Планирана производња електричне енергије у хидроелектранама и 
термоелектранама ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево за 2012. годину 
износила је 6.622 GWh, што представља планирано смањење производње за 
640,88 GWh, односно од 8,82 % у односу на остварену производњу у 2011. 
години. При томе је планирано да удио производње електричне енергије из 
хидроелектрана у укупној производњи износи 20,73%, а термоелектрана 79,27%. 
Остварена производња за 2012. годину у термоелектранама и хидроелектранама 
у ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево износи 6.454,44 GWh и мања је 2,54 % 
у односу на планирану производњу за 2012. годину. Удио хидроелектрана у 
укупној оствареној производњи за 2012. годину ЈП Електропривреда БиХ д.д.- 
Сарајево износи 16,84 % а удио ТЕ је 83,16 %. 
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 Укупно је планирано да Хидроелектране на Неретви (ХЕ Јабланица, ХЕ 
Грабовица, ХЕ Салаковац) у 2012. години произведу 1.373,10 GWh електричне 
енергије, што је за 23,30 % или за 259,47 GWh више од остварене производње 
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Извјештај о раду за 2012. годину 

хидроелектрана у 2011. години која је износила 1.113,63 GWh. Планирана 
производња за 2012. годину по хидроелектранама на Неретви је: ХЕ Јабланица 
696,40 GWh. ХЕ Грабовица 279,30 GWh и ХЕ Салаковац 397,40 GWh. 
Остварена производња у ХЕ на Неретви за 2012. годину износи 1.086,64 GWh и 
за 20,86 % је мања од планиране. У структури укупне остварене производње за 
2011. годину за ХЕ на Неретви, ХЕ Јабланица је остварила производњу од 
566,28 GWh и за 130,12 GWh (18,68%) је мања од планиране за 2012. годину, ХЕ 
Грабовица је остварила производњу од 213,50 GWh и за 65,8 GWh (23,56%) је 
мања од планиране производње за 2012. годину и ХЕ Салаковац је остварила 
производњу од 306,86 GWh  и за 90,54 GWh (22,78%) је мања од планиране 
производње за 2012. годину 
 Производња дистрибутивних хидроелектрана на мрежи дистрибуције ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево у 2012. години  планирана је према ЕЕБ-и у 
износу од 60,3 GWh што је за 40,56% или 17,4 GWh више од остварене 
производње дистрибутивних електрана у 2011. години. Остварена производња 
дистрибутивних хидроелектрана на мрежи дистрибуције у 2012. години износи 
54,51 GWh и за 9,60 % или 5,79 GWh мања од планиране за 2012. годину.  
 Производња електричне енергије у термоелектранама планирана је у 
складу са критеријумима за планирање рада термоелектрана који су дефинисани 
у Правилнику за припрему и реализацију електроенергетског сектора. 
 У 2012. години је планирана укупна производња електричне енергије у 
термоелектранама од 5.249,3 GWh, што је за 14,64% или за 900,35 GWh мање од 
остварене производње термоелектрана у 2011. години. Планирана производња 
од 2.845,60 GWh за ТЕ Тузла у 2012. години је за 27,33 % или за 1.069,97 GWh 
мања од остварења исте за 2011. годину, док је у ТЕ Какањ планирана 
производња за 2012. годину у износу од 2.403,70 GWh и  већа је од остварења 
исте за 2011. годину за 7,59 % или за 169,62 GWh.  
 Остварена укупна производња у 2012. години за термоелектране ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево износила је 5.367,8 GWh што је за 2,26 % 
или 118,5 GWh више  од планиране за исти период. При томе је у ТЕ Тузла 
остварена производња у 2012. години износила 2.880,60 GWh и већа је за 1,23 % 
или 35 GWh од планиране производње за исти период. У ТЕ Какањ остварена 
производња  за 2012. годину износила је 2.487,20 GWh и већа је од планиране за 
2012. годину за 3,47% или 83,5 GWh. 
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Назив електране  

Остварена 
производња за 
2011. годину 

(GWh) 

Планирана 
производња 
за 2012. 

годину (GWh)

Остварена 
производња 
за 2012. 

годину (GWh) 

Остварен
а/Планир

ана 
производ
ња (%) 

1 1 2 3 4=3/2 
          

ХЕ Јабланица 611,57 696,4 566,28 81,32

ХЕ Грабовица 221 279,3 213,5 76,44

ХЕ Салаковац 281,06 397,4 306,86 77,22

Укупно ХЕ 1.113,63 1.373,10 1.086,64 79,14

Блок 3 448,11 263 433,86 164,97

Блок 4 1.249,23 1.093,90 1.055,95 96,53

Блок 5 1.105,43 1.128,40 1.000,04 88,62
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Блок 6 1.112,80 360,30 390,75 108,45

Укупно ТЕ Тузла 3.915,57 2.845,60 2.880,60 101,23

Блок 5 645,28 480,5 613,86 127,75

Блок 6 101,48 591,9 475,38 80,31

Блок 7 1.487,32 1.331,30 1.397,96 105,01

Укупно ТЕ Какањ 2.234,08 2.403,70 2.487,20 103,47

Мале дистрибутивне 
ХЕ 42,9 60,3 54,51 90,40

УКУПНО 
ПРОИЗВОДЊА 7.306,18 6.682,70 6.508,95 97,40

Табела 20. Планирана и остварена производња електричне енергије за 2012. годину и остварење 
за 2011. годину  у ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево 

 

 
Слика 8. Графички приказ остварене производње за 2011 и 2012 . годину  
по производним објектима у ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево 

 
 
 
 
 

 
 

Слика 9. Графички приказ планиране производње за 2012. годину и остварене производње  
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за 2012. годину по производним објектима  у ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево 
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Слика 10. Графички приказ планиране производње за 2012. годину и остварене производње  
за 2012. годину  у ХЕ на Неретви 

 
 

 
 

Слика 11. Графички приказ планиране производње за 2012. годину и остварене производње 
за 2012. годину  у ТЕ Тузли 

 

  
 

Слика 12. Графички приказ планиране производње за 2012. годину и остварене производње  
за 2012. годину  у ТЕ Какањ 
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Уз набројане производне објекте (хидроелектране и термоелектране), ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево производњу електричне енергије обавља и у 
сопственим дистрибутивним електранама за које је ЈП Електропривреда БиХ 
д.д.-Сарајево рјешењем ФЕРК-а стекла статус квалификованог произвођача. 
Дистрибутивне електране у саставу ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево које 
су стекле статус квалификованог произвођача електричне енергије су: мХЕ 
„Уна“, мХЕ „Крушница“, мХЕ „Модрац“, мХЕ „Бихаћ“, мХЕ „Сњежница“, мХЕ 
„Осаница“, мХЕ „Хрид“ (ван погона) и мХЕ „Богатићи“. Укупна инсталисана 
снага и предвиђена годишња производња електричне енергије напријед 
наведених производних објеката износи 16,74 МW и 79,35 GWh засебно.   

На слици 13. представљена је остварена годишња производња 
електричне енергије у GWh напријед наведених дистрибутивних електрана у 
периоду од 2008. до 2012. године и то: производња електричне енергије у 2008. 
години износила је 66,80 GWh, у 2009. години 61,70 GWh, у 2010. години 74,00 
GWh, у 2011. години 42,90 GWh и у 2012. години 54,52 GWh.   
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Слика 13. Графички приказ остварене производње електричне енергије дистрибутивних  
електрана ЈП Електропривреда БиХ  д.д.- Сарајево у периоду од 2008. – 2012. године 

 
Према проведеном задњем тарифном поступку јединичне цијене су наведене у 
сљедећој табели, као и графички прикази на сљедећим сликама: 
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Производни 
објект 

Јединична 
цијена снаге 

(КМ/кW) 

Јединична 
цијена 
енергије 

(КМ/кWh) 

Просјечна 
цијена 

електричне 
енергије 

(КМ/кWh) 

Просјечна цијена 
електричне 
енергије за 

неквалификоване 
(тарифне) купце 

(КМ/кWh) 
ХЕ на Неретви         

ХЕ Јабланица 109,586 0,0119 0,0402 0,0402

ХЕ Грабовица 103,292 0,0120 0,0534 0,0534

ХЕ Салаковац 104,092 0,0122 0,0656 0,0656

ТЕ Тузла         

Блок 3 191,003 0,0824 0,1334 0,1387

Блок 4 108,011 0,0672 0,0842 0,0877

Блок 5 122,35 0,0676 0,0868 0,0905

Блок 6 91,402 0,0633 0,0789 0,0819
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ТЕ Какањ         

Блок 5 175,387 0,0622 0,0925 0,0955

Блок 6 161,578 0,0666 0,1676 0,1655

Блок 7 275,015 0,0639 0,1035 0,1077

Укупно 141,300 0,0555 0,0852 0,0832

 
Табела 21.Одобрене јединичне цијене снаге,јединичне цијене енергије, просјечне цијене енергије и 
просјечне цијене енергије  за неквалификоване (тарифне) купце,  по производним јединицама у  

ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево 
 

 
 
Слика 14. Графички приказ одобрених јединичних цијена снаге(КМ/кW) за неквалификоване 

(тарифне) купце по производним јединицама у ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево 
 
 

 
Слика 15. Графички приказ одобрених јединичних  цијена енергије(КМ/кWh) за неквалификоване 

(тарифне) купце по производним јединицама у ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево 
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Слика 16.Графички приказ одобрених просјечних  цијена енергије(КМ/кWh) по производним 
јединицама у ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево 

 

 
 

Слика 17. Графички приказ одобрених просјечних  цијена енергије(КМ/кWh) за неквалификоване 
(тарифне) купце по производним јединицама у ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево 

 
 

 
           Укупно планирана производња електричне енергије за 2012. годину у ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар износила је 1.376 GWh и за 19,4 GWh 
(1,39 %) је мања од остварене производње за 2011. годину која је износила  
1.395,40 GWh. Планирана производња за 2012. годину по хидроелектранама је 
сљедећа: ХЕ Рама 405,0 GWh, ПХЕ Чапљина 192,0 GWh, ХЕ Мостар 245,0 
GWh, ХЕ Јајце I 220,0 GWh, ХЕ Јајце II 153,0 GWh, ХЕ Пећ Млини 73,0 GWh и 
ХЕ Мостарско блато 88,0 GWh. 

 
Укупно остварена производња за 2012. годину у ЈП „Електропривреда ХЗ 

ХБ“ д.д. Мостар износила је 1.229,30 GWh и мања је за 146,70 GWh (10,66 %) од 
планиране производње за 2012. годину. Остварена производња у 2012. години је 
за 166,09 GWh (11,90 %) мања у односу на остварење производње за 2011. 
годину и разлози одступања у остварењима производње  за 2012. годину у 
односу на планирану производњу за исту годину је у лошој хидрологији.  
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У структури укупне остварене производње за 2012. годину производња 
ХЕ Рама износи 369,72 GWh и за 35,28 GWh (8,7%) је мања од планиране 
производње за 2012. годину, ПХЕ Чапљина 288,01 GWh и за 96,01 GWh 
(50,01%) је већа од планиране производње за 2012.годину, ХЕ Мостар 195,77 
GWh и за 49,23 GWh (20,09 %) је мања од планиране производње за 2012. 
годину, ХЕ Јајце I 155,44 GWh и за 64,56 GWh (29,34%) је мања од планиране 
производње за 2012. годину,  ХЕ Јајце II 136,53 GWh и за 16,47 GWh (10,76%) је 
мања од планиране производње за 2012. годину ХЕ Пећ Млини 39,56 GWh и за 
33,44 GWh (45,79%) је мања од планиране производње за 2012. годину и ХЕ 
Мостарско блато 44,27 GWh и за 43,73 GWh (49,70%) је мања од планиране 
производње за 2012. годину. 

 
 

Производни 
објект  

Остварена 
производња за 
2011. годину 

(GWh) 

Планирана 
производња за 

2012. годину 
(GWh) 

Остварена 
производња за 

2012. годину 
(GWh) 

Остварен
а/Планир

ана 
производ
ња (%) 

  1 2 3 4=3/2 

ХЕ Рама 712,14 405,00 369,72 91,29

ПХЕ Чапљина 163,85 192,00 288,01 150,01

ХЕ Мостар 182,38 245,00 195,77 79,91

ХЕ Јајце I 133,43 220,00 155,44 70,65

ХЕ Јајце II 127,04 153,00 136,53 89,24

ХЕ Пећ Млини 41,87 73,00 39,56 54,21

ХЕ Мостарско 
Блато 34,69 88,00 44,27 50,30

УКУПНО 1.395,40 1.376,00 1.229,30 89,34
 

Табела 22.Планирана и остварена производња електричне енергије за 2012. годину и остварење 
за 2011. годину  у ЈП Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 

 

 
 

Слика 18. Графички приказ остварене производње за 2011 и планиране производње за 2012 . 
годину попроизводним објектима у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
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Слика 19. Графички приказ планиране и остварене производње за 2012 . годину по производним 

објектима  у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 

 

 
 

Слика 20. Графички приказ остварене производње по производним објектима за 2012 . годину у  
ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 

 
Према проведеном задњем тарифном поступку јединичне цијене су наведене у 
сљедећој табели, као и графички прикази на сљедећим сликама: 

Производни 
објект  

Јединична 
цијена снаге 

(КМ/кW) 

Просјечна цијена 
електричне енергије 
на прагу (КМ/кWh) 

Јединична цијена 
електричне 

енергије (КМ/кWh) 

        

ХЕ Рама 123,663 0,04454 0,011

ПХЕ Чапљина 36,651 0,15427 0,011

ХЕ Мостар 149,267 0,06698 0,011

ХЕ Јајце  112,322 0,03908 0,011

ХЕ Пећ Млини 201,867 0,10563 0,011

ХЕ Мостарско 
блато       

Укупно 80,135 0,05851 0,011
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Табела 23. Одобрене јединичне цијене снаге и енергије за неквалификоване (тарифне) купце по 
производним јединицама у ЈП Електропривреда ХЗ ХБ д.д. Мостар 
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Слика 21. Графички приказ одобрених јединичних цијена снаге(КМ/кW) за неквалификоване 
(тарифне)купце по производним јединицама у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 

 
Слика 22. Графички приказ просјечних цијена електричне енергије(КМ/кWh) на прагу електране 

 по производним  јединицама у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 
 

 

 
Слика 23. Графички приказ јединичних цијена електричне енергије(КМ/кWх) за неквалификоване 

(тарифне) купце по производним  јединицама у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
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Укупно је остварена производња електричне енергије у Федерацији 
Босне и Херцеговине у 2012. години у износу од 7.801,42 GWh, од чега је у 
термоелектранама произведено 5.367,80 GWh, односно 68,81% укупне 
производње електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине. У 
хидроелектранама (укључујући и дистрибутивне хидроелектране) производња је 
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остварена у износу од 2.370,46 GWh, односно 30,38% укупне производње 
електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине. Производња од 
независних произвођача је остварена у износу од 63,16 GWh односно 0,81% 
укупне производње електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 

Производни објект Производња у 2012. 
години (GWh) у ФБиХ 

Удио појединачних 
извора  у укупној 

производњи 
електричне енергијеу 

2012. години (%) у 
ФБиХ 

ТЕ (ЕП БиХ) 5.367,80 68,81 
ХЕ (ЕП БиХ) 1.086,64 13,93 
дХЕ (ЕП БиХ) 54,52 0,70 
ХЕ (ЕП ХЗ ХБ) 1.229,30 15,76 
независни произвођачи 63,16 0,81 
УКУПНО 7.801,42 100,00 

Табела 24. Остварена производња електричне енергије уФедерацији Босне и Херцеговине  
за 2012. годину 

 

 
Слика 24. Графички приказ остварене производње електричне енергије  

у Федерацији Босне и Херцеговине за 2012. годину 
 

 
 
 

 
 

 Слика 25. Удио појединачних извора  у укупној производњи електричне енергије  
у 2012. години (%) у ФБиХ  
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7.2. Независни произвођачи електричне енергије 
 

На територији Федерације Босне и Херцеговине у 2012. години 27 
привредних субјеката обављала су дјелатност производње електричне енергије у 
41 производном  објекту од којих су највећим дијелом заступљене 
хидроелектране, њих 32.  

Укупна инсталисана снага независних произвођача у Федерацији БиХ у 
2012. години износила је 93,035 МW (сa предвиђеном годишњом производњом 
од 576,672 GWh), од којих је 89,11 МW (сa предвиђеном годишњом 
производњом од 557,138 GWh) прикључено на мрежи ЈП Електропривреда БиХ 
д.д.-Сарајево и 3,925 МW (с предвиђеном годишњом производњом од 19,534 
GWh) на мрежи ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар. Од тога три велика 
постројења (ТЕ „ССЛ“ привредног субјекта „ССЛ“ д.о.о. Лукавац, Енергана 1 и 
Енергана 2 привредног субјекта „ГЛОБАЛ ИСПАТ КИЛ“ д.о.о. Лукавац и 
Енергана 1 и Енергана 2 привредног субјекта „NATRON-HAYAT“ д.о.о. 
Маглај), чија је инсталисана снага 66,925 МW, чине 71,94% укупне инсталисане 
снаге производних објеката независних произвођача. Даље, 10 малих 
постројења чија је инсталисана снага 20,513 МW чине 22,05% укупне 
инсталисане снаге производних објеката независних произвођача, 19 мини 
постројења сa инсталисаном снагом од 11,309 МW чине 12,16% укупне 
инсталисане снаге производних објеката независних произвођача док 8 микро 
постројења сa инсталисаном снагом од 0,763 МW чине 0,82% укупне 
инсталисане снаге производних објеката независних произвођача. Напријед 
наведени показатељи приказани су на сликама 26 и 27.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 26. Графички приказ инсталисане снаге независних произвођача у 2012. години  
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60.450

763

20.513

11.309

mikro postrojenja (do 150kW) mini postrojenja (od 150kW do 1MW)

mala postrojenja od (1MW do 10MW) velika postrojenja (preko 10MW) 
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Слика 27. Графички приказ удјела инсталисане снаге независних произвођача у 2012. години  
 

Користећи се подацима о предвиђеној годишњој производњи електричне 
енергије која је назначена у пројектној документацији, за поједине производне 
објекте независних произвођача, долази се до информације да је укупна 
предвиђена годишња производња електричне енергије из производних објеката 
независних произвођача 576,672 GWh, а детаљан приказ по појединим врстама 
према категоризацији из уредбе у зависности о њиховој инсталисаној снази дат 
је на Слици 27.   

 
У 2012. години статус квалификованог произвођача је стекао 25 

привредних субјеката и исти су таксативно назначени у Табели 25. 
 

Квалификовани произвођачи електричне енергије у ФБиХ 
     

датум издавања 
дозволе за рад - 

лиценце 

техничке карактеристике 
производног објекта 

Инсталисана снага (кW) 

Редни 
број 

Назив привредног 
друштва датум престанка 

важења дозволе за 
рад - лиценце 

Назив производног 
објекта 

прој. годишња произ. (МWH) 

18.07.2007. 
298 

1 
КЈКП „РАД" д.о.о. 

Сарајево  
17.07.2012. 

Постројење за 
производњу топлотне и 
електричне енергије н/а 

10.136 

(4 x 2,534 МW) мХЕ „Уна" 

48.500 

460 

(2 x 0,23 МW) мХЕ „Крушница" 

1.600 

2 ЈП Електропривреда  
БиХ д.д.- Сарајево  

18.12.2012. 

мХЕ „Модрац" 2.000 
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0,77%

20,61%

11,37%

67,25%

mikro postrojenja ( do 150 kW) mini postrojenja (od 150kW do 1MW)

mala postrojenja (od 1MW do 10MW) velika postrojenja (preko 10MW)
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11.980 (49%) 

160 
мХЕ „Бихаћ" 

600 

500 
мХЕ „Сњежница" 

1.000 

1.084 
мХЕ „Осаница" 

4.750 

2.400 

31.12.2022. 

мХЕ „Богатићи" 
10.920,00 (28%) 

690 
20.01.2011. мХЕ „Погледала" 

2.285 

355 
3 

„КАРА-ДРВО" д.о.о. 
Фојница  

06.04.2013. мХЕ „Грабље" 
2.150 

55 
23.11.2010. мХЕ „Била Вода" 

342 

110 
4 „ЕЛГРАД" д.о.о. Јајце  

06.04.2018. мХЕ „Гласинац" 
737 

23.09.2008. 1.218 
5 

АМИТЕА д.о.о. 
Мостар  22.09.2013. 

мХЕ „Трешаница 4" 
7.707 

19.03.2009. 630 
6 

„ECO ENERGY" д.о.о. 
Тузла  18.03.2014. 

мХЕ „Осаница 4" 
2.583 

05.11.2009. 1.281 
7 

„ГРИД БХ" д.о.о. 
Сарајево  04.11.2014. 

мХЕ „Мујада" 
7.586 

20.01.2011. 140 8 
ХИДРОЕЛЕКТРАНА 
БУК д.о.о. Широки 

Бријег 31.05.2013. 
мХЕ „Бук" 

750 

25.02.2011. 1.270 
9 

„ЕЦЦО-ЦРИМА" доо 
Прозор  24.02.2016. мХЕ „Црима" 7.160 

25.02.2011. 800 
10 

МХЕ Заградачка доо 
Прозор-Рама  24.02.2016. мХЕ „Заградачка" 3.136 

1.043 
мХЕ „Ботун" 

3.881 

1.294 

25.02.2011. 

мХЕ „Језерница" 
4.092 

2.635 
мХЕ „Мајдан" 

11.124 

1.536 

11 
„ИНТРАДЕ 

ЕНЕРГИЈА" д.о.о. 
Сарајево  

20.03.2021. 

мХЕ „Мујковићи" 8.181 

704 
30.11.2011. мХЕ „Саставци"  

3.150 

818,3 
12 

„ИЕП енергија" д.о.о. 
Горњи Вакуф-

Ускопље  
27.06.2021.  мХЕ „Дубоки поток"  

4.058 

14.12.2011. 990 13 
„АДРИЈА-ПРОДУКТ" 

д.о.о. Зеница  13.12.2016. 
мХЕ „Бистричак" 

4.263 

500 
14.12.2011. мХЕ „Чемерница" 

2.100 

1.211 
14 

„ЕНЕРГОНОВА" д.о.о. 
Сарајево  

13.12.2016. мХЕ „Каљани" 
4.850 
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13.01.2012. 470 15 
Г.П.П.Д. „ВЛАШИЋ-
ГРАДЊА" Травник   24.09.2014. 

мХЕ „Торлаковац" 
2.200 

  200 
(100+100 кW) 

13.01.2012. 
мХЕ „Пршљаница 1" 

1.245 

07.04.2014. 350 

16 
„ВЕСНА-С" д.о.о. 

Бугојно  

  
мХЕ „Пршљаница 2" 

3.060 

632 11.04.2012. мХЕ „Прусац 1" 
4.536 

769 
17 

„Comprex" д.о.о. 
Сарајево  

10.04.2021. мХЕ „Мошћани" 
3.787 

21.06.2012. 120 
18 

„ЕКО ЕНЕРГИЈА" 
д.о.о. Калесија   20.06.2017. 

СЕ „Спортска хала 
Калесија" 130,30 

21.06.2012. 1.200 
19 „МХЕ V-I" д.о.о. Витез 

20.06.2017. 
мХЕ „Витез 1" 

6.088 

11.07.2012. 515 
20 

„ИНГ-ЕКО" д.о.о. 
Прозор-Рама 10.07.2017. 

мХЕ „Душчица" 2.400 

420 мХЕ "Подстиње" 
1.600 06.09.2012. 

344 
мХЕ „Вилешка" 1.929 

648 

21 
„ЕСКИМО С2" 
Травник д.о.о. 

20.12.2015. 
мХЕ „ХУМ" 

3.213 

21.09.2012. 12,5 
22 

„БИЧАКЧИЋ" д.о.о. 
Сарајево 20.09.2017. 

СЕ „БИЧАКЧИЋ 1" 
14,696 

28.11.2012. 25,0 
23 „IVEX" д.о.о. Усора 

27.11.2017. 
СЕ „ИВЕX" 31,977 

  150,0 

03.12.2012. 
СЕ „КРЕНИЦА 1" 

291,547 

02.12.2017. 150,0 
24 

„ГП ТОМИНГ" д.о.о. 
Груде 

  
СЕ „ХОДОВО 1" 

249,637 

1.350 
мХЕ „Јелићи"  

6.310 18.12.2012. 

990 мХЕ „Ружновац"  
4.799 

234 

25 
„Интер-Енерго" д.о.о. 

Горњи Вакуф-
Ускопље 

19.07.2021. 
мХЕ „Дерала"  

1.010 

 
Табела 25.  Попис квалификованих произвођача који су тај статус стекли одлуком ФЕРК-а до 
31.12.2012. године 
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Слика 28. Графички приказ износа инсталисане снаге квалификованих произвођача на 
територији  ФБиХ у 2012.  години 
 
8. ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Дистрибуција електричне енергије представља транспорт електричне 

енергије на средњенапонској (35 кV, 20 кV и 10 кV) и нисконапонској (0,4 кV) 
мрежи ради доставе крајњим купцима. Дистрибуција представља природни 
монопол, која ће као таква остати регулисана и кад остале дјелатности постану 
тржишне.  

Како дјелатност дистрибуције електричне енергије обавља дистрибутер, 
односно управљањем и погоном дистрибутивне мреже оператор дистрибуције, 
као законска обавеза јавља се и потреба раздвајања дистрибутивне од осталих 
електропривредних дјелатности, сa циљем осигурања равноправног и 
недискриминирајућег приступа на дистрибутивну мрежу и пружања услуга 
свим купцима електричне енергије. 

Дјелатност дистрибуције у Федерацији БиХ се обавља у оквиру два јавна 
електропривредна предузећа и то: 

1. ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево у подружницама 
електродистрибуција: Бихаћ, Мостар, Сарајево, Тузла и Зеница; 

2. ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар у дистрибутивним 
подручјима: Југ, Центар и Сјевер.  

    

ЈП 
Електропривреда 
БиХ д.д. Сарајево 

ЈП 
„Електропривреда 
ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 

Укупан број ТС 35/10(20) кV ком. 83 17 

Укупан број ТС 10(20)/ 0,4 кV ком. 7.317 3.563 

Средњенапонска 35 кV мрежа - 
адземни водови н

км 729 285 

Средњенапонска 35 кV мрежа - 
одземни водови п

км 128 4,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СН 35 УКУПНО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
км 857 289,2 
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763 kW (1,78%)

12.429 kW 
(29,01%)

29.658 kW 
(69,21%)

mikro postrojenja (do 150kW)

mini postrojenja (od 150kW do 1MW)

mala postrojenja od (1MW do 10MW) 
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Табела 26. Подаци о електроенергетским објектима (трафостаницама и дистрибутивној 
мрежи) за ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево и ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 

 
Дистрибутивне подружнице, односно дистрибутивна подручја у 

Федерацији БиХ су у саставу два вертикално интегрисана јавна 
електропривредна друштва, која су имаоци дозвола за обављање дјелатности 
дистрибуције електричне енергије на одређеном географском подручју.  

Током 2012. године, забиљежена је максимална испорука електричне 
енергије у мјесецу јануару (400,049 GWh) на дистрибутивној мрежи ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево, а укупна годишња потрошња електричне 
енергије је износила 3.929,476 GWh.  

 
 

 
Слика 27. Потрошња електричне енергије тарифних купаца на дистрибутивној мрежи ЈП 

Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево за 2012. годину (кWh) 
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Средњенапонска 10(20) кV мрежа - 
надземни водови 

км 
5.856 3.176 

Средњенапонска 10(20) кV мрежа - 
подземни водови 

км 
2326 846 

СН 10 (20) УКУПНО км 8.182 4.022 

Нисконапонска 0,4 кV мрежа – 
надземни водови 

км 
22.664 7.026 

Нисконапонска 0,4 кV мрежа - подземни 
водови 

км 
1.937 677 

НН 0,4 кV УКУПНО км 24.601 7.703 
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ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево 

Напонски ниво 
Број купаца на 

дистрибутивној мрежи за 
2012. годину 

Потрошња електричне енергије тарифних 
купаца на дистрибутивној мрежи за 2012. 

годину (кWh) 

35 кV 46 341.488.107 

10(20) кV 714 688.984.665 

домаћинства 652.102 2.047.102.775 

остала потрошња 59.003 775.456.109 

јавна расвјета 3.546 76.444.221 

УКУПНО 715.411 3.929.475.877 
 
Табела 27. Податци о броју купаца и потрошњи у 2012. години на дистрибутивној мрежи по 

категоријама потрошње за ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево 
 

 
Слика 28. Графички приказ потрошње електричне енергије (GWh) тарифних купаца на 

дистрибутивној мрежи у ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево по мјесецима у 2012. години 
 

 
Током 2012. године, у јануару је забиљежена максимална испорука 

електричне енергије (226,06 GWh) на дистрибутивној мрежи ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, а укупна годишња потрошња 
електричне енергије је износила 1.181,142 GWh.  
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Слика 29. Графички приказ потрошње електричне енергије тарифних купаца на 

дистрибутивној мрежи ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар за 2012. годину (кWh) 
 
 

ЈП „Електропривреда  ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 

Напонски ниво 
Број купаца на 

дистрибутивној мрежи за 
2012. годину 

Потрошња електричне енергије тарифних 
купаца на дистрибутивној мрежи за 2012. 

годину (кWh) 

35 кV 3 2.836.896 

10(20) кV 160 173.694.514 

домаћинства 172.416 721.877.276 

остала потрошња 14.684 261.030.580 

јавна расвјета 1.659 21.703.335 

УКУПНО 188.922 1.181.142.601 
 
Табела 28. Подаци о броју купаца и потрошњи у 2012. години по категоријама потрошње за ЈП 

„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
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Слика 30. Графички приказ потрошње електричне енергије (GWh) тарифних купаца на 
дистрибутивној мрежи у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар по мјесецима у 2012. 
години 
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Укупна потрошња у дистрибутивним мрежама Федерације БиХ за 2012. годину  

Напонски ниво 
Број купаца на 

дистрибутивној мрежи за 
2012. годину 

Потрошња електричне енергије тарифних 
купаца на дистрибутивној мрежи за 2012. 

годину (кWh) 

35 кV 49 344.325.003 

10(20) кV 874 862.679.179 

домаћинства 824.518 2.768.980.051 

остала потрошња 73.687 1.036.486.689 

јавна расвјета 5.205 98.147.556 

УКУПНО 904.333 5.110.618.478 
 
Табела 29. Подаци о броју купаца и потрошњи у 2012. години по категоријама потрошње за 

подручје Федерације БиХ на дистрибутивној мрежи 
 

 
Слика 31. Графички приказ потрошње електричне енергије тарифних купаца на 
дистрибутивној мрежи на подручју Федерације БиХ за 2012. годину (кWх) 

 
Губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи у 2012. години за ЈП  

Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево остварени су у износу од 406.380.035 кWh, 
односно изражено у процентима 9,37%. 

Губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи у 2012. години за ЈП  
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар остварени су у износу од 200.344.852 
кWh, односно, изражено у процентима 14,50%. 

 
8.1. Параметри квалитета испоруке електричне енергије 
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На нивоу удружења енергетских регулатора стандардизовани су 
показатељи који описују статистички број прекида и просјечну дуљину трајања 
прекида по купцу, који су били дуљи од три минуте, и то као: САИДИ (System 
Average Interruption Duration Index) или индекс просјечног годишњег трајања 
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прекида по купцу и САИФИ (System Average Interruption Frequency Index) или 
индекс просјечног годишњег броја прекида по купцу.  
Ови индекси се рачунају према формулама како слиједи:  
 

- просјечно годишње трајање прекида по купцу (САИДИ) 
 
 
 
 
 
 

- просјечни годишњи број прекида по купцу (САИФИ):  
 

 
 
 
 
 
гдје је: 
NТ – број купаца на неком посматраном подручју потрошње електричне  
            енергије током периода извјештавања (обично се узима једна година) 
m   –   број прекида у периоду извјештавања 
Ni  –   број купаца који су захваћени неким и-тим прекидом напајања које траје 

тi минута 
mi    –   вријеме трајања прекида у напајању електричном енергијом 
 
За два регулирана јавна електропривредна предузећа у Федерацији БиХ ови 
параметри на средњенапонској нивоу у 2012. години су износили: 
 

1. ЈП Електропривреда БиХ д.д- Сарајево:   
a) САИДИ -  713,24 мин/купцу,  
b) САИФИ -   8,75 прекида по купцу на средњенапонској нивоу;  

2. ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д Мостар:  
a) САИДИ -   849  минута по купцу 
b) САИФИ -     13,0 прекида по купцу на средњенапонској нивоу. 

Наведени параметри квалитета за протекле четири године за оба јавна 
електропривредна предузећа су приказани сљедећим графичким приказима: 

 
 
 

САИДИ 
(мин/купцу) 

ЈП Електропривреда 
БиХ д.д.-Сарајево 

ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар 

2009. 1.440,39 1.221,00 
2010. 1.125,25 1.320,00 

2011. 856,45 821,00 

2012. 713,24 849,00 

 
 
 
 
 
Табела 30. Параметар квалитета  САИДИ за електропривредна предузећа 
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Слика 32. Графички приказ индекса квалитета испоруке електричне енергије САИФИ за два 
јавна електропривредна предузећа у периоду 2009.-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 31. Параметар квалитета  САИФИ за електропривредна предузећа 
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САИФИ 
(прекид/купцу) 

ЈП Електропривреда БиХ 
д.д.- Сарајево 

ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар 

2009. 17,49 14,22 
2010. 14,22 14,00 
2011. 10,80 10,90 
2012. 8,75 13,0 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2012. годину 

JP EP BiH; 8,75

JP EP BiH 2009; 17,49

JP EP BiH 2010; 14,22

JP EP BiH 2011; 10,80

JP EP HZ HB 2009; 
14,20

JP EP HZHB 2010; 
14,00

JP EP HZ HB 2011; 
10,90

JP EP HZHB 2012; 13,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

1

P
ro

sj
eč

n
i g

o
d

iš
n

ji 
b

ro
j p

re
ki

d
a 

p
o

 k
u

p
cu

 
Слика  33. Графички приказ индекса квалитета испоруке електричне енергије САИФИ за два 
јавна електропривредна предузећа у периоду 2009.-2012. 
 

Питање квалитета електричне енергије је од посебне важности у 
савременим кретањима у електроенергетском сектору, и то посебно у 
дистрибуцији  електричне енергије. Купци електричне енергије су веома 
сензибилни на све аспекте услуга квалитета, а посебно на поузданост у 
испоруци електричне енергије.   

Из горе наведених података може се закључити да се квалитет испоруке 
електричне енергије из године у годину побољшава код ЈП Електропривреда 
БиХ д.д. - Сарајево, што се види како из смањења просјечног броја прекида по 
купцу (САИФИ), а тако и из смањења просјечног укупног годишњег трајања 
прекида по купцу (САИДИ), док је код ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар дошло до благог повећања просјечног броја прекида по купцу 
(САИФИ), као и просјечног укупног годишњег трајања прекида по купцу 
(САИДИ) у односу на прошлу годину. 

У протеклој години ФЕРК је, заједно са другим регулаторним 
комисијама у БиХ, учествовао у  изради 5.-ог ЦЕЕР Benchmarking извјештаја о 
квалитету електричне енергије у 2011. годни,  којег сваке треће године ради 
Савјет европских енергетских регулатора (ЦЕЕР) за земље чланице Европске 
Уније.  
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9. СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ I РЕДА 
 
 

Снабдијевање електричном енергијом I реда је електропривредна 
дјелатност испоруке и/или продаје електричне енергије, независна о дјелатности 
дистрибуције електричне енергије и укључује, али се не ограничава, на обраду 
тарифних елемената у вези сa испоруком електричне енергије, обрачун 
потрошње електричне енергије, испоставу рачуна купцима и наплату 
обрачунате електричне енергије за свако обрачунско мјесто потрошње 
електричне енергије.  

Како је видљиво из ранијих извјештаја о раду ФЕРК-а, направљења су и 
одређена унапријеђења у овој електропривредној дјелатности, у смислу даљег 
развоја односа према купцима електричне енергије. Оба јавна елекропривредна 
предузећа настављају са позитивном праксом објављивања информација, 
одржавања и побољшања односа сa купцима, тако што на својој wеb страници 
омогућују податке о информативним центрима за пружање информација 
купцима, провјеру стања на рачуну, бесплатне телефоне и остале  сервисне 
информације, податке, извјештаје о пословању и новости у раду. 

У складу са динамиком отварања тржишта из члана 6. Правилника о 
снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом („Службеним 
новине Федерације БиХ“ број 41/12) од 01.06.2012.године престали су важити 
тарифни ставови за неквалификоване (тарифне) купце из категорије купаца на 
110 кV напонском ниву и више. Током прелазног периода отварања тржишта до 
01.01.2015.године квалификовани купци могу бити снабдијевани било путем 
слободно изабраног снабдјевача на тржишту или, ако нису искористили то своје 
право у тренутку престанка важења тарифних ставова за поједину категорију, 
путем јавног снабдјевача.   

Сви купци на 110 кV напонском нивоу у Федерацији БиХ су искористили 
услугу јавног снабдијевања, осим купца Алуминииј д.д. Мостар који дијелом 
користи услугу јавног снабдијевања, док је количину од 910.540 МWh (878.400 
МWх увоз; 32.140 МWh куповина на домаћем тржишту) набавио на тржишту 
електричне енергије у 2012.години. 

Укупна потрошња електричне енергије тарифних купаца и потрошња 
јавног снабдијевања купаца на 110 кV мрежи на конзумном подручју ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево је у 2012. години износила 4.375.710 МWh, 
што представља повећање од 1,97 % у односу на 2011. годину када је потрошња 
износила 4.291.133 МWh.  
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Преглед потрошње по напонским нивоима је приказан на Слици 34, а по 
мјесецима на Слици 35. 
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Слика 34. Графички приказ потрошње електричне енергије тарифних купаца и потрошње 
јавног снабдијевања купаца на 110 кV мрежи у ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево за 2012. 
годину (кWh) 
 

 
 

Слика 35. Графички приказ укупне потрошње електричне енергије тарифних купаца и 
потрошње јавног снабдијевања купаца на 110 кV мрежи за ЈП Електропривреда БиХ д.д.-  
Сарајево у 2012. години по мјесецима (GWh) 
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Укупна потрошња електричне енергије тарифних купаца и потрошња јавног 
снабдијевања купаца на 110 кV мрежи на конзумном подручју ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар је у 2012. години износила 2.407.017 
МWh, што представља смањење од 3,88% у односу на 2011. годину када је 
потрошња износила 2.504.247 МWh.  
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Преглед потрошње по напонским нивоима је приказан на Слици 36, а по 
мјесецима на Слици 37. 

 
 
Слика 36. Графички приказ потрошње електричне енергије тарифних купаца и потрошње 
јавног снабдијевања купаца на 110 кV мрежи у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар за 
2012. годину (кWh) 
 

 

 
 

Слика 37. Графички приказ укупне потрошње електричне енергије тарифних купаца и 
потрошње јавног снабдијевања купаца на 110 кV мрежи у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар за 2012. годину (GWh) 
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Укупна потрошња електричне енергије тарифних купаца и потрошња 
јавног снабдијевања купаца на 110 кV мрежи на конзумном подручју 
Федерације Босне и Херцеговине је у 2012. години износила 6.782.727 МWh, 
што представља смањење од 0,19% у односу на 2011. годину када је потрошња 
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електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине износила 6.795.379 
МWh.  
Преглед потрошње по напонским нивоима је приказан на Слици 38, а по 
мјесецима на Слици 39. 

 
 
Слика 38. Графички приказ потрошње електричне енергије тарифних купаца и потрошње 
јавног снабдијевања купаца на 110 кV мрежи у Федерацији Босне и Херцеговине  за 2012. 
годину (кWh) 

 
 

 
 
Слика 39. Графички приказ укупне потрошње електричне енергије тарифних купаца и 
потрошње јавног снабдијевања купаца на 110 кV мрежи у Федерацији Босне и Херцеговине  за 
2012. годину (GWh) 
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10. СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ II 
РЕДА 

 
 

У складу са Законом о електричној енергији, дозвола за снабдијевање 
електричном енергијом II реда издаје се привредним друштвима која 
намјеравају продавати електричну енергију квалификованим купцима и 
привредним друштвима која се искључиво баве трговином електричне енергије 
на унутрашњем тржишту. Дозвола за снабдијевање електричном енергијом 
другог реда, коју издаје ФЕРК, вриједи на територији Босне и Херцеговине. 
Такође, дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на 
територији БиХ,  коју издаје РЕРС такође вриједи на територији Босне и 
Херцеговине, па тако и на територији Федерације БиХ. 

Дозволе за снабдијевање II реда које је издала Регулаторна комисија 
наведене су у сљедећој табели: 

 
Ред.бр. Ималац лиценце за снабдијевање II реда Период важења лиценце 

1 ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево 01.01.2010. – 31.12.2013. 
2 ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 01.01.2010. – 31.12.2013. 
3 „Интеренерго“ д.о.о. Сарајево 29.08.2010. – 28.08.2013. 
4 ГЕН-И д.о.о. Сарајево 28.01.2011. - 27.01.2016. 
5 Alpiq Energija BH д.о.о. 28.01.2011. - 27.01.2016. 
6 ТАЈНА д.о.о. Љубушки 21.04.2011. – 20.04.2013. 
7 ЧЕЗ БиХ д.о.о. Сарајево 30.11.2011. – 29.11.2013. 
8 Repower Adria д.о.о. 22.01.2012. – 21.01.2017. 
9 „КТГ ЗЕНИЦА“ д.о.о. ЗЕНИЦА 12.03.2012. – 11.03.2014. 

10 „ЕЗПАДА“ д.о.о. ЧАПЉИНА 19.03.2012. -18.03.2017. 
11 „КОРЛЕА“ д.о.о. Мостар 01.10.2012. – 30.09.2017. 
12 ХСЕ БХ д.о.о. Сарајево 30.11.2012. – 29.11.2017. 
13 „PETROL BH OIL COMPANY“ 19.11.2012. – 18.11.2014. 
14 Axpo BH д.о.о. Сарајево 19.11.2012. – 18.11.2014. 

Табела 32  . Преглед дозвола за снабдијевање електричном енергијом другог реда 
 
 

Током 2012. године, од наведених ималаца лиценци, трговину на 
унутрашњем тржишту БиХ су активно обављала два јавна електропривредна 
предузећа и 12 трговачких компанија. Два имаоца дозвола нису имала никакав 
промет на унутрашњем тржишту БиХ у 2012. години (Тајна д.о.о. Љубушки и 
„КТГ ЗЕНИЦА“ д.о.о. ЗЕНИЦА). 
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Слика 40. Графички приказ прегледа куповине и продаје на унутрашњем тржишту БиХ у 2012. 
години 
 

Уз трговину на унутрашњем тржишту, поједини имаоци дозволе за 
снабдијевање електричном енергијом посједују и дозволу за међународну 
трговину електричном енергијом коју издаје ДЕРК. Највећи извозник у 2012. 
години је ГЕН-И д.о.о. Сарајево, а увозник Алуминиј д.д. Мостар. 

Алуминиј д.д. Мостар, који је квалификовани купац, посједује дозволу 
ДЕРК-а за обављање дјелатности међународне трговине-увоза електричне 
енергије за сопствене потребе, на основу које је увезао 878,4 GWh у 2012. 
години. 

  
Слика 41. Графички приказ прегледа увоза и извоза електричне енергије у 2012. години 
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Трговина електричном енергијом I-XII 2012.године (МWh) 

 
Слика 42. Преглед трговине електричном енергијом у 2012. години 

 
 

11. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦИЈЕНАМА ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 
 
11.1. Кретање просјечних цијена електричне енергије у 
Федерацији БиХ у периоду 2005. - 2012. године  

 
У доле наведеним табелама и на графичким приказима видљива су 

кретања просјечних цијена у два електропривредна друштва у Федерацији БиХ 
у периоду 2005. - 2012. године. Електропривредна друштва су, уз сагласност 
Владе Федерације БиХ, одређивала цијену електричне енергије до 2005. године, 
док су цијене од 2006. године до данас одређиване кроз тарифне поступке које је 
проводила Регулаторна комисија (пет тарифних поступака за ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар и три тарифна поступка за ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево).   

Регулаторна комисија је прве тарифне ставове за оба електропривредна 
друштва у Федерацији БиХ донијела почетком 2006. године, након проведених 
првих тарифних поступка, а њихове примјене су почеле од 01.04.2006. године.   
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Тарифни ставови донесени након проведеног другог тарифног поступка 
за ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар почели су се примјењивати од 
01.05.2007. године, тарифни ставови донесени након проведеног трећег 
тарифног поступка за ово јавно предузеће, почели су се примјењивати од 
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01.01.2008. године, тарифни ставови донесени након четвртог тарифног 
поступка у примјени од 01.08.2010. године и примјењивали су се до 29.02.2012. 
године, док су тарифни ставови донесени након петог тарифног поступка у 
примјени од 01.03 ожујка 2012. године. 

Тарифни ставови које је Регулаторна комисија донијела након 
проведеног другог тарифног поступка за ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево 
почели су се примјењивати од 01.01.2008. године, док  су тарифи ставови 
донесени након проведеног трећег тарифног поступка за ЈП Електропривреда 
БиХ д.д.-Сарајево у примјени од 01.07.2011. године. 
 

Упоредни приказ просјечних цијена у Федерацији БиХ 
ЈП ЕП ХЗ ХБ ЈП ЕП БиХ 

2005. 
година 

2006. 
година - 

I 
тарифн

и 

2007. 
година - 

II 
тарифн

и 

2008. 
година - 

III 
тарифни 

2010. 
година - 

IV 
тарифни 

2012. 
година - 

V 
тарифни 

2005. 
година 

2006. 
година - 

I 
тарифн

и 

2008. 
година - 

IIтарифни 

2011. 
година - 

III 
тарифни 

Категорије 
потрошње 

(пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) 

110 кV 6,16 7,36 8,22 9,50 9,36 10,54 7,13 7,86 9,03 9,79 
35 кV 10,00 11,11 12,69 13,51 14,26 13,74 8,43 9,31 10,33 12,60 
10 кV 11,36 12,59 15,02 15,83 14,66 15,21 11,63 11,74 13,51 15,05 
0.4 кV - 
домаћинс
тва 11,00 11,72 12,42 12,92 13,15 14,83 11,18 11,83 12,25 14,08 
0.4 кV - 
остала 
потрошњ
а 20,02 21,08 20,92 21,99 20,85 22,19 19,56 18,66 18,24 20,01 
0.4 кV - 
јавна 
расвијета 15,65 16,68 17,31 18,16 18,22 18,95 15,46 15,51 15,98 16,31 

Табела 33. Упоредни преглед планираних просјечних цијена кроз тарифне поступке у 
Федерацији БиХ (фенинга/кWh) 
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Слика 43. Графички приказ кретања планираних просјечних цијена у ЈП  „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар кроз тарифне поступке 
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Слика 44. Графички приказ кретања планираних просјечних цијена у ЈП  Електропривреда БиХ  
д.д.-Сарајево кроз тарифне поступке 
 
 
 
 
 

 74

Слика  45. Графички приказ кретања  просјечних цијена по напонским нивоима  у ЈП  
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Слика  46. Графички приказ кретања  просјечних цијена по напонским нивоима  у ЈП  
Електропривреда БиХ  д.д.-Сарајево кроз тарифне поступке 
 
11.2 Структура цијена електричне енергије у Федерацији БиХ   
 

Према Директиви 2003/54/ЕЗ дјелатности производње и снабдијевања ће 
прерасти из регулисаних у тржишне дјелатности, док дистрибуција (мрежа) 
остаје регулисана дјелатност.  

Због све веће либерализације тржишта електричне енергије, у јуну 2007. 
године, Европска комисија усвојила је методологију по којој се у цијени 
електричне енергије требају посебно исказати трошкови енергије и 
снабдијевања, те посебно трошкови мреже.   

Мрежна тарифа обухвата трошкове рада, одржавања и развоја мреже, као 
и трошкове енергије за покривање губитака у мрежи, те трошкове преноса, 
НОСБиХ-а и системских услуга.  

У сљедећим табелама и графичким приказима видљива је структура 
планске вриједности просјечне цијене подијељене на мрежни дио и дио који се 
односи на производњу и снабдијевање, на основу којих су формирани тарифни 
ставови. 

ЈП ЕП ХЗ ХБ 
Просјечна цијена 

мреже 

Просјечна цијена 
производње и 
снабдијевања 

Укупна просјечна 
цијена 

  (пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) 

110 кV 1,36 9,18 10,54 

35 кV 3,57 10,17 13,74 

10 кV 3,68 11,53 15,21 

0.4 кV- домаћинства 7,92 6,91 14,83 

0.4 кV - остала потрошња 9,30 12,89 22,19 

0.4 кV - јавна расвијета 9,40 9,55 18,95 

УКУПНО 4,33 9,07 13,39 
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Табела 34. Просјечна цијена у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
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ЈП БиХ 
Просјечна цијена 

мреже 

Просјечна цијена 
производње и 
снабдијевања 

Укупна просјечна 
цијена 

  (пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) 

110 кV 1,42 8,37 9,79 

35 кV 2,64 9,96 12,60 

10 кV 3,48 11,57 15,05 

0.4 кV - домаћинства 7,16 6,92 14,08 

0.4 кV - остала потрошња 7,87 12,14 20,01 

0.4 кV - јавна расвијета 7,79 8,52 16,31 

УКУПНО 5,76 8,96 14,71 
Табела 35. Просјечна цијена у ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево 
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Слика 47. Графички приказ просјечних цијена мреже и просјечних цијена производње и 
снабдијевања у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
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Слика 48. Графички приказ просјечних цијена мреже и просјечних цијена производње и 
снабдијевања у ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево 
 
 

Остварене просјечне цијене у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар и 
ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево у периоду 2010. - 2012. године приказане 
су у сљедећој табели и на графичком приказу: 

ЈП ЕП ХЗ ХБ ЈП ЕП БиХ 

2010. година 2011. година 2012. година 2010. година 2011. година 
2012. 
година 

Категорије 
потрошње 

(пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) (пф/кWh) 

110 кV 9,44 9,42 10,40 8,60 9,43 9,81 

35 кV 13,72 13,09 14,98 10,82 11,58 12,03 

10 кV 15,10 14,19 14,99 13,50 14,41 14,90 

0.4 кV - домаћинства 13,13 13,13 14,32 12,07 13,16 14,00 
0.4 кV - остала 
потрошња 21,61 21,17 21,69 18,15 18,84 

19,08 

0.4 кV - јавна 
расвијета 18,29 18,25 18,68 15,98 16,27 

16,32 

УКУПНО 12,68 12,10 13,21 13,03 13,93 14,50 
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Табела 36. Преглед остварених цијена у периоду  2010.-2012. године (фенинга/кWh) 
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Слика 49. Графички приказ остварених просјечних цијена у периоду  2010.-2012. године 
(фенинга/кWh) 
 

На сљедећим графичким приказима видљиви су  планови и остварења 
просјечних цијена по категоријама потрошње у 2012. години за ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар и ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево. 

Слика 50. Графички приказ поређења планираних и остварених просјечних цијена у ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар и ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево у 2012. години 
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11.3. Информације о броју купаца електричне енергије у 
Федерацији БиХ 
 

У сљедећим табелама приказан је број купаца електричне енергије ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар и ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево 
по категоријама, групама купаца и по мјесецима у 2012. години. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
110 kV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

VN Ukupno 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

35 kV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 kV 151 150 155 154 152 155 154 154 157 157 160 160

SN Ukupno 154 153 158 157 155 158 157 157 160 160 163 163

0.4 kV - kućanstva I grupa 101.558 100.680 102.327 102.865 103.294 103.758 105.351 105.626 103.682 104.400 102.759 102.127

0.4 kV - kućanstva II grupa 69.773 70.480 69.073 68.501 68.195 67.679 66.358 66.284 68.307 67.750 69.600 70.289

0.4 kV - ostala potrošnja I grupa 1.283 1.286 1.287 1.289 1.299 1.275 1.283 1.283 1.290 1.305 1.303 1.316

0.4 kV - ostala potrošnja II grupa 8.380 8.410 8.401 8.413 8.387 8.467 8.589 8.437 8.423 8.350 8.442 8.570

0.4 kV - ostala potrošnja III grupa 5.011 4.939 4.990 4.954 4.971 4.935 4.830 4.974 4.964 5.031 4.930 4.798

0.4 kV - javna rasvijeta 1.657 1.664 1.662 1.670 1.681 1.685 1.690 1.722 1.726 1.744 1.760 1.659

NN Ukupno 187.662 187.459 187.740 187.692 187.827 187.799 188.101 188.326 188.392 188.580 188.794 188.759

Ukupno NN+SN+VN 187.819 187.615 187.901 187.852 187.985 187.960 188.261 188.486 188.555 188.743 188.960 188.925

Broj kupaca EP HZ HB u 2012. godini

Broj kupaca po mjesecima
Kategorije i grupe kupaca

Табела 37. Број купаца у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар у 2012. години 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
110 kV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

VN Ukupno 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

35 kV 49 49 49 49 49 46 47 47 47 47 47 46

10 kV 662 673 671 677 682 680 682 692 697 701 705 714

SN Ukupno 711 722 720 726 731 726 729 739 744 748 752 760

0.4 kV - kućanstva I grupa 347.358 347.147 346.997 346.709 345.155 344.122 343.656 343.407 343.214 342.914 342.380 341.912

0.4 kV - kućanstva II grupa 298.351 298.799 299.296 300.051 302.426 304.146 304.853 305.642 306.598 307.808 309.112 310.190

0.4 kV - ostala potrošnja I grupa 3.119 3.197 3.222 3.251 3.276 3.136 3.122 3.140 3.151 3.195 3.229 3.275

0.4 kV - ostala potrošnja II grupa 52.297 52.237 52.313 52.330 52.290 52.542 52.695 52.732 52.858 52.928 53.001 53.023

0.4 kV - ostala potrošnja III grupa 1.941 1.935 1.929 1.925 1.935 1.886 1.882 1.880 1.879 1.872 1.863 1.861

0.4 kV - ostala potrošnja IV grupa 719 743 749 753 756 804 811 816 819 830 844 844

0.4 kV - javna rasvijeta 3.372 3.386 3.397 3.401 3.423 3.433 3.444 3.454 3.486 3.520 3.536 3.546

NN Ukupno 707.157 707.444 707.903 708.420 709.261 710.069 710.463 711.071 712.005 713.067 713.965 714.651

Ukupno NN+SN+VN 707.873 708.171 708.628 709.151 709.997 710.800 711.197 711.815 712.754 713.820 714.722 715.416

Broj kupaca po mjesecima

Broj kupaca EP BiH u 2012. godini

Kategorije i grupe kupaca

Табела 38. Број купаца у ЈП Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево у 2012. години 
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