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Уводна ријеч 
 

Током 2014. године Регулаторна комисија за енергију у Федерацији 
Босне и Херцеговине обављала је своје послове из надлежности прописане 
Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („ Службене 
новине Федерације БиХ“ број 66/13), Законом о кориштењу обновљивих извора 
енергије и ефикасне когенерације („ Службене новине Федерације БиХ“ број 
70/13 и 5/14) и Законом о нафтним дериватима у Федерацији Босне и 
Херцеговине („ Службене новине Федерације БиХ“ број 52/14). 

У складу са чланом 23. Закона о електричној енергији у Федерацији 
Босне и Херцеговине, Регулаторна комисија за 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 2013. годину усвојио је Заступнички дом 
Парламента Федерације БиХ на наставку 32. редовне сједнице одржане 
10.09.2014. године. Дом народа Парламента Федерације БиХ је на својој првој 
редовној сједници одржаној 28.05.2015. године усвојио исти. 

Извјештај о раду ФЕРК-а за 2014. 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 2014. године, као што су издавање дозвола за рад за обављање 
електропривредних дјелатности, рјешавање захтјева и жалби купаца и 
провођења активности око доношења подзаконских аката у оквиру 
електроенергетског сектора и сектора нафтне привреде.  

ФЕРК је врло опсежне активности провео по питању усклађивања 
постојећих подзаконских аката ФЕРК-а са новом законском регулативом, и по 
питању доношења нових подзаконских аката, а све у складу са измијењеним и 
новим надлежностима ФЕРК-а. При томе је посебна пажња посвећена 
либерализацији тржишта електричне енергије у смислу стварања услова за 
потпуно отварања тржишта са датумом 01.01.2015. године. Водило се 
рачуна и о потреби свеобухватног уређења у области кориштења обновљивих 
извора енергије и ефикасне когенерације. У циљу испуњавања законских обавеза 
и рокова, врло интензивне активности су проведене и по питању доношења 
подзаконских прописа из области нафтне привреде, при чему су уочени многи 
проблеми око примјене Закона о нафтним дериватима у Федерацији БиХ, из 
којег разлога се ФЕРК обратио Парламенту Федерације БиХ, Влади 
Федерације БиХ и Федералном министарству за енергију, рударство и 
индустрију у вези измјене и допуне тог закона. 
Други дио презентује енергетске и финансијске податке о електроенергетским 
субјектима у Федерацији БиХ који обављају дјелатности производње, 
дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом првог и другог реда, 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 ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

1. О РЕГУЛАТОРНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ЕНЕРГИЈУ У 
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - ФЕРК 
 

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: ФЕРК) је основана 2003. године Законом о електричној енергији 
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 41/02, 24/05, 38/05 и 83/11) као 
Регулаторна комисија за електричну енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине, са циљем онемогућавања монопола у електропривредној 
дјелатности и осигурања транспарентног и недискриминирајућег положаја свих 
учесника на тржишту електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине.
  

Закон о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Закон о електричној енергији у ФБиХ) ступио је на снагу 
05.09.2013. године („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13), поред 
надлежности, овим законом је промијењен и назив Регулаторне комисије за 
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине у Регулаторна 
комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине. Такође, ступањем на 
снагу Закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне 
когенерације (у даљем тексту: Закон о кориштењу ОИЕиЕК) од 19.09.2013. 
године, („Службене новине Федерације БиХ“ број 70/13 и 05/14), ФЕРК је 
добио низ надлежности. Осим наведених закона из електроенергетског сектора, 
10.07.2014. године ступио је на снагу и Закон о нафтним дериватима у 
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 
52/14), који прописује надлежности ФЕРК-а у оквиру сектора нафтне привреде. 

Статутом Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине на који је Парламент Федерације БиХ дао сагласност („Службене 
новине Федерације БиХ“ број 24/14) уређене су, између осталог, надлежности и 
обавезе, организација и управљање, представљање и заступање, овлаштења и 
начин одлучивања, као и друга питања од важности за рад ФЕРК-а. 

ФЕРК има три члана (предсједника и два члана ФЕРК-а) који се бирају у 
складу са одредбама члана 24. Закона о електричној енергији у ФБиХ. 
Парламент Федерације БиХ, на приједлог Владе Федерације БиХ, уз претходну 
сагласност предсједника и допредсједника Федерације БиХ, именује чланове 
ФЕРК-а.  

У складу са Законом о електричној енергији у ФБиХ и Статутом ФЕРК-
а, прописано је да је функција предсједника измјењива међу члановима ФЕРК-а 
и траје годину дана.  

У периоду 2014. године у ФЕРК-у су у просјеку била запослена 32 
запосленика, од којих је 30 са високом стручном спремом, међу којима је пет 
магистара, један запосленик са вишом стручном спремом и један са средњом 
стручном спремом. Права и обавезе из радног односа уређени су општим 
прописима о раду, интерним актима ФЕРК-а, те уговорима о раду.  
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1.1. Чланства и пројекти 
 
 

1.1.1. Чланство ФЕРК-а при ЕРРА-и и учествовање на радионицама у 
Секретаријату Енергетске заједнице 

 

Регионално удружење енергетских регулатора (у даљем тексту: ЕРРА) је 
добровољна организација која се састоји од независних енергетских 
регулаторних органа, примарно из средишње Европе и евроазијске регије, са 
придруженим члановима из Азије, те Блиског истока.  

Чланови и запосленици ФЕРК-а су током 2014. године учествовали на 
неколико састанака Предсједавајућих ЕРРА-е, ЕРРА енергетско-инвестиционим 
и регулаторним конференцијама, те ЕРРА-иним састанцима сталних Одбора за 
тарифе и одређивање цијена, Одбора за лиценцирање и конкуренцију и Радне 
скупине за заштиту купаца и малопродајно тржиште, као и на ЕРРА Генералној 
скупштини.  

Запосленици и чланови ФЕРК-а су током 2014. године активно 
учествовали на радионицама и форумима у организацији Секретаријата 
Енергетске заједнице са сједиштем у Бечу. Енергетска заједница дјелује преко 
институција успостављених према Уговору о успостављању Енергетске 
заједнице и то: Секретаријат Енергетске заједнице у Бечу, Министарско вијеће, 
Регулаторни одбор, PHLG, те Форум за електричну енергију и Форум за гас. 
Састанци Министарског вијећа одржавају се два пута годишње и то у држави 
која је предсједавајућа. Представници ФЕРК-а учествовали су на: 19. Атенском 
форуму Енергетске заједнице, радном семинару на тему безбједности 
снабдијевања, инвестиционим конференцијама, затим на радном семинару на 
тему безбједности снабдијевања електричном енергијом у региону, на 2. бечком 
форуму у организацији Секретаријата Енергетске заједнице и Фирентинске 
школе регулације на тему „Европско енергетско право“ и 9. гасном форуму 
Енергетске заједнице. 
 

1.1.2. Пројекат израде законодавног оквира у области електричне енергије 
у БиХ у складу са правном стечевином ЕУ 
 

Дјелујући кроз програм техничке помоћи Европске комисије реализован 
је пројекат Израда законодавног оквира у области електричне енергије у БиХ у 
складу са правном стечевином ЕУ у чијем раду су учествовали и представници 
ФЕРК-а. Циљ пројекта је усклађивање домаћег законодавства са 
законодавством ЕУ у сектору електричне енергије, са нагласком на садржај 
Трећег енергетског пакета.   

1.1.3. Пројекат УСАИД – Регулаторно партнерство 
 

У организацији Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) 
финансиран је пројекат Регулаторно партнерство у оквиру којег је под 
спонзорством НАРУЦ-а (Националне асоцијације регулатора САД) 
успостављен пројекат и потписан Меморандум о разумијевању између НАРУЦ-
а, ПУЦО-Комисије за енергију у јавном сектору државе Охио, САД и три 
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регулаторне комисије у БиХ, у Сарајеву дана 29.01.2014. godine приликом прве 
посјете представника ПУЦО и НАРУЦ нашој земљи. Пројекат Регулаторно 
партнерство је дио НАРУЦ-овог Програма регулативе и енергетске 
безбједности у Европи и Еуроазији и основан је од стране УСАИД-ове мисије у 
БиХ у складу са Споразумом о сарадњи. 
 

У периоду од 15. до 19.09.2014. године у Колумбус, Охајо, САД, 
представници ФЕРК-а учествовали су на другом сусрету Пројекта регулаторног 
партнерства. Посјетили су партнерску Комисију за енергију у јавном сектору 
државе Охајо, САД. Размијењена су искуства из области отварања тржишта, 
снабдијевања купаца, лиценцирања, инвестирања и изградње нових објеката, те 
сценарија у случају елементарних непогода. Поновна посјета представника 
ПУЦО нашој земљи се планира у мјесецу јулу 2015. године. 
           Ово Регулаторно партнерство предвиђа обострану конструктивну 
размјену идеја и информација на корист свим члановима. Циљ је створити 
најбоље праксе и прописе да би се обезбиједило ефикасно, транспарентно и 
стабилније функнционисање електроенергетског сектора штитећи при томе 
интересе потрошача и инвеститора.  

1.1.4. Инвестирање у сектор енергије 
 

Пројекат Инвестирање у сектор енергије (ЕИА) чије је трајање 
планирано до јула 2019. године, предвиђа сарадњу и помоћ свим кључним 
субјектима у енергетском сектору (министарства, регулатори, привредни 
субјекти и др.), а укључује неколико сегмената, као што су: препреке за 
инвестирање у сектор енергије и њихово уклањање, активности на отклањању 
недостатака малопродајног тржишта у БиХ, постизање уштеда у енергији, 
користећи регулаторне подстицаје, приближавање европским интеграцијама. 
Енергетски самит који се одржао у оквиру пројекта у априлу 2015. године 
детаљније је представио овај пројекат свим заинтересованим странама и 
јавности. Представници ФЕРК-а прате активности организоване у оквиру 
пројекта и учествују у реализацији појединих компоненти. 

1.1.5. Сигурност снабдијевања на дистрибутивном нивоу у Jугоисточној 
Европи 
 

Током 2014. године настављена је сарадња са Агенцијом за међународну 
сарадњу САД (УСАИД) и Асоцијацијом за енергију САД (УСЕА) на пројекту 
помоћи дистрибутивним компанијама, односно операторима дистрибутивног 
система у Jугоисточној Европи, у функцији сигурности снабдијевања. У 
пројекту који је покренут почетком 2013. године учествују представници 
компанија и регулатора из Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, 
Хрватске, Македоније и Србије.  

Пројекат укључује проблематику оптимизације планирања развоја 
дистрибутивног система, продужење животног вијека опреме и 
инфраструктуре, смањење губитака, увођење напредних технологија, 
интеграција обновљивих извора у дистрибутивни систем, заштита на раду и 
сигурносни стандарди, дјеловање оператора дистрибутивног система у 
ванредним околностима, регионална сарадња и узајамна помоћ, те упоредне 
анализе и најновије праксе и искуства. Циљ пројекта је да своје конкретне 
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резултате представи кроз аналитичке студије, упоредне анализе, приручнике и 
препоруке. 
 
1.2. Информационо-комуникациони систем ФЕРК-а 
 

Информационо-комуникациони систем ФЕРК-а је темељито обновљен у 
најстаријим елементима, како хардверским тако и софтверским, гдје су нека 
рјешења била стара преко 10 година. Напуштени су оперативни системи за које 
је подршка произвођача нестала, па се прешло на ОС који имају редовно 
ажурирање. Поред овога, хардверске промјене су такве да се употребом нових 
рјешења повећава продуктивност и смањује вријеме потребно за неке радње. 
Осим овога, преостале радне станице су замијењене мобилним па се сада 
продуктивност повећала и нема препрека заједничком раду у групама/тимовима 
било гдје у оквиру домета локалне мреже.  

Сама мрежа је надограђена на начин да су уређајима покривени сви 
дијелови простора са бежичним приступом локалној мрежи, а истовремено исти 
уређаји омогућавају приступ и свим уређајима који нису дио локалне мреже 
приступ Интернету, али без приступа локалним ресурсима. Овај паралелни 
систем користе углавном гости и запосленици на мобилним уређајима, чиме се 
смањују трошкови које стварају уређаји за комуникације.  

Електронска пошта је, у складу са плановима, смјештена на локалне 
дискове, на централно мјесто. Запосленици јој приступају и извана и изнутра, а 
у случају проблема са радним јединицама, комплетна електронска пошта остаје 
сачувана на централизованом мјесту. У плану је повећање капацитета уређаја за 
похрану чији радни вијек истиче 2015. године.  

ФЕРК је од прошле године и власник статичке IP адресе да би се 
испоштовале законске процедуре према другим институцијама, а додијељена IP 
адреса је очишћена са свих свјетских црних листа, што је урађено у оквиру 
ФЕРК-а, интензивном комуникацијом са свјетским чвориштима и творцима 
заштитних софтвера, гдје је требало доказати да капацитети ФЕРК-а 
задовољавају најоштрије стандарде у погледу сигурности. У 2014. години 
имплементиран је и Document Management System (у даљем тексту: DMS) и 
управитељ процесима, а почео је процес преласка на рад искључиво кроз овај 
систем. На овај начин боље је праћење процеса, а смањит ће се трошкови који 
су везани за исписивање докумената (папир, тонери).  

ФЕРК у потпуности поштује ауторска права, па су сви програмски 
пакети лиценцирани, а ФЕРК има политику лиценцирања и кориштења 
софтвера на начин да се користе бесплатна рјешења гдје год је могуће, а од 
пакета за који требају лиценце купује се оно неопходно. Овим се чине знатне 
уштеде, а безбједност задржава на предвиђеном нивоу. 
 
1.2.1.  Интернетске странице ФЕРК-а  
 

Интернетске (мрежне) странице ФЕРК-а су дио информационо-
комуникационог система и у потпуности их креира, одржава, обликује и 
надопуњава лице одговорно за успостављање и одржавање информационо-
комуникационог система ФЕРК-а.  

Странице су редовно ажуриране, а највећи број информација је од пар 
минута до пар дана (зависно о потреби и самој природи информације) доступан 
на мрежним страницама. Мрежне странице нису статичне и мијењају своју 
конфигурацију у складу са потребама и тренутним пословима. За уређивање и 
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креирање користе се посљедње верзије бесплатних програмских рјешења, чиме 
се остварују знатне уштеде. Да би се задржао највећи степен безбједности 
редовно се сам систем ажурира и надограђује посљедњим верзијама, па се и 
изглед мрежних страница мијења у складу са потребама проистеклим из 
безбједности. На овај начин се постижу знатне уштеде када је у питању 
креирање, одржавање и ажурирање мрежних страница. 

Интернет странице су прилагођене најновијим верзијама интернет 
претраживача, па се исправно приказују на више од 99% уређаја. Прилагођавају 
се аутоматски и резолуцији екрана на којима се отварају. Посјете су сада на 
нивоу од нешто више од 30.000 јединствених посјетиоца, а 60,66% од тог броја 
су редовни посјетиоци, па су у 2015. години странице посјећене преко 238.000 
пута.  
 
 
1.3. Финансирање ФЕРК-а 
 

У складу са чланом 31. Закона о електричној енергији у ФБиХ, ФЕРК се 
финансира из прихода од регулаторних и једнократних накнада које се 
наплаћују од имаоца дозвола који се баве дјелатношћу производње, 
дистрибуције, снабдијевања и трговине електричном енергијом и од прихода од 
накнада за дозволе које издаје, укључујући и накнаде трошкова на основу 
арбитраже.  

Буџет ФЕРК-а усваја Парламент Федерације БиХ прије почетка буџетске 
године, на приједлог ФЕРК-а. Буџет ФЕРК-а за 2014. годину („Службене 
новине Федерације БиХ“ број 63/14) одобрио је Парламент Федерације БиХ на 
сједницама Заступничког дома и Дома народа. Буџет ФЕРК-а за 2014. годину 
одобрен је у износу од  2.895.411,00 КМ, а чине га:  

- Регулаторне накнаде у износу од 2.825.411,00 КМ, 
- Једнократне накнаде у износу од 60.000,00 КМ и 
- Остали приходи у износу од 10.000,00 КМ. 

ФЕРК је на XIII редовној сједници одржаној 21.07.2014. године донио 
Одлуку о утврђивању регулаторних накнада за 2014. годину („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 60/14). Регулаторне накнаде су умањене за пренесени 
вишак прихода из 2013. године у износу од 125.255,65 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 2014. години утврђена у износу од 2.700.155,35 КМ. 

Из наведеног се види да је Буџет ФЕРК-а за 2014. годину усвојен у 
другој половини 2014. године, тако да се у I и II кварталу пословало на основу 
Одлуке о привременим регулаторним накнадама утврђеним на основу буџета из 
претходне 2013. године. По коначном усвајању буџета уређена су усаглашавања 
регулаторних накнада са усвојеним Буџетом ФЕРК-а за 2014. годину. 
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1.4. Законодавни оквир регулације електроенергетског сектора и 
електроенергетских дјелатности 

 

Надлежности ФЕРК-а дефинисане су члановима: 1., 2., 15., 17., 21. и 22. 
Закона о електричној енергији у ФБиХ и члановима: 9., 12., 20., 21., 25., 27., 28., 
33. и 39. Закона о кориштењу ОИЕиЕК. 
 ФЕРК је обављао послове из своје надлежности на основу одредби 
наведених закона, те пратећих подзаконских аката: 

• Статута ФЕРК-а („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/04) 
до 28.03.2014. године; 

• Статута ФЕРК-а („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14) 
од 29.03.2014. године; 

• Пословника о раду ФЕРК-а („Службене новине Федерације БиХ“ 
број 59/04) до 16.04.2014. године; 

• Пословника о раду ФЕРК-а („Службене новине Федерације БиХ“ 
број 29/14) од 17.04.2014. године; 

• 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) до 06.06.2014. године; 

• Правилника за издавање дозвола за рад - лиценци за производњу 
електричне енергије за властите потребе („Службене новине 
Федерације БиХ“  број 26/09) до 06.06.2014. године; 

• Правилника за издавање дозвола („Службене новине Федерације 
БиХ“  број 43/14) од 07.06.2014. године; 

• Одлуке о утврђивању износа једнократних накнада за обраду 
поднесака којима се покрећу поступци пред ФЕРК-ом 
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 10/13) до 06.06.2014. 
године; 

• Одлуке о утврђивању износа једнократних накнада за обраду 
поднесака којима се покрећу поступци пред ФЕРК-ом 
(„Службене новине Федерације БиХ“  број 43/14) од 07.06.2014. 
године; 

• Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и 
жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12 и 71/14); 

• Правилника о заштити повјерљивих информација („Службене 
новине Федерације БиХ“ број 70/06 и 71/14); 

• Правилника о арбитражи („Службене новине Федерације БиХ“ 
број 74/05 и 71/14); 

• Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке 
(„Службене новине Федерације БиХ“  број 37/13); 

• Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном 
енергијом („Службене новине Федерације БиХ“ број 41/12 и 
79/13) до 31.12.2014. године; 

• Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном 
енергијом и поступку промјене снабдјевача („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 89/14) (члан 20., члан 25. и Методологија 
за утврђивање цијена услуге јавног снабдјевача за пружање 
универзалне услуге у Федерацији БиХ) од 08.11.2014. године; 
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• Одлуке о одређивању базне године код покретања тарифних 
поступака („Службене новине Федерације БиХ“  број 79/12); 

• Општих услова за испоруку електричне енергије („Службене 
новине Федерације БиХ“ број 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 и 57/12) 
до 31.12.2014. године; 

• Општих услова за испоруку електричне енергије („Службене 
новине Федерације БиХ“  број 89/14) (члан 45., члан 91. став (1) и 
члан 96.) од 08.11.2014. године; 

• Правилника о методологији за израчунавање накнада за 
прикључење и дефинисање рокова и услова за прикључак на 
дистрибутивну мрежу („Службене новине Федерације БиХ“ број 
89/14) од 08.11.2014. године; 

• Правилника за израду и примјену дијаграма оптерећења 
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 77/14) од 25.09.2014. 
године; 

• Одлуке о регулаторном контном плану („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 31/11); 

• 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 2014. годину („Службене новине Федерације 
БиХ“ број 63/14); 

• Одлуке о утврђивању регулаторних накнада за 2014. годину 
(„Службене новине Федерације БиХ“  број 60/14); 

• Одлуке о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 102/12 и 6/13); 

• Одлуке о цијени услуге снабдијевања од јавног снабдјевача ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар („Службене новине 
Федерације БиХ“  број 32/13); 

• Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног 
система ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево („Службене 
новине Федерације БиХ“  број 40/11 и 102/12); 

• Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног 
система ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар („Службене 
новине Федерације БиХ“  број 18/12 и 102/12); 

• Правилника за микро-постројења обновљивих извора енергије 
(„Службене новине Федерације БиХ“  број 50/14) од 03.07.2014. 
године; 

• Правилника о методологији о начину утврђивања гарантованих 
откупних цијена електричне енергије из постројења за кориштење 
обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације („Службене 
новине Федерације БиХ“  број 50/14) од 03.07.2014. године;  

• Правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне 
енергије произведене из обновљивих извора енергије („Службене 
новине Федерације БиХ“  број 50/14) од 03.07.2014. године; 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2014. годину 

 12

• Правилника о утврђивању методологије за утврђивање 
референтне цијене електричне енергије („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 50/14 и 100/14) од 03.07.2014. године; 

• Одлуке о референтној цијени електричне енергије („Службене 
новине Федерације БиХ“  број 52/14 и 104/14) од 01.09.2014. 
године; 

• Правилник о стицању статуса квалификованог произвођача 
електричне енергије („Службене новине Федерације БиХ“ број 
53/14) од 12.07.2014. године. 

  

Чланом 115. став (3) напријед наведеног Закона о електричној енергији у 
ФБиХ прописано је да је ФЕРК дужан ускладити одредбе Статута са одредбама 
тог закона у року од 60 дана од дана ступања на снагу новог закона, док је 
ставом (4) истог члана прописано да је ФЕРК дужан ускладити свој рад и акте 
са одредбама овог закона у року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу тог 
закона. Чланом 116. став (4) истог закона прописано је да ће се подзаконски 
акти, који проистичу из одредби тог закона донијети најдаље у року од 12 
мјесеци од дана ступања на снагу тог закона. Такође, појединим одредбама 
Закона о кориштењу ОИЕиЕК прописани су посебни рокови за доношење 
појединих подзаконских аката ФЕРК-а, у складу са одредбама тог закона.  

 

Слиједећи наведено, ФЕРК је донио нови Статут Регулаторне комисије 
за енергију у Федерацији БиХ, на који је своју сагласност дао Парламент 
Федерације БиХ Одлуком број 01-02-251-02/14 од 24.03.2014. године, те је 
током 2014. године провео поступке усаглашавања постојећих и доношења 
нових подзаконских аката. 
 
 

1.5. Законодавни оквир регулације сектора нафтне привреде и 
енергетских  дјелатности 

 

Надлежности ФЕРК-а у оквиру сектора нафтне привреде дефинисане су 
члановима: 1., 16., 17., 18., 25. и 35. Закона о нафтним дериватима у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 
 У складу са чланом 53. наведеног закона рок за функционално 
успостављање ФЕРК-а је 90 дана од дана ступања закона на снагу. Уважавајући 
наведену одредбу, ФЕРК је Статутом Регулаторне комисије за енергију у 
Федерацији БиХ предвидио да ће ФЕРК поред побројаних надлежности 
обављати и послове прописане му другим законима и прописима из области 
енергије, те је на исти Статут своју сагласност дао Парламент Федерације БиХ 
Одлуком број 01-02-251-02/14 од 24.03.2014. године, како је то и напријед 
појашњено. У циљу доношења Правилника о издавању дозвола за рад 
(лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде, 
ФЕРК је провео процес општих јавних расправа на нацрт тог правилника, а 
касније и на ревидовани нацрт. 
 Међутим, јавност (учесници у сектору нафтне привреде) је дала велики 
број коментара у поступку општих јавних расправа у којим је наглашено да ће 
примјеном одредби Закона о нафтним дериватима у Федерацији БиХ доћи до 
поремећаја у том сектору, да ће се извршити потпуна подјела тржишта нафтних 
деривата у Босни и Херцеговини и изолација тржишта нафтних деривата 
Федерације Босне и Херцеговине у односу на окружење, да се у стварности 
уопште неће остварити регулација тог сектора, него супротно. Као посљедица 
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посебно је истакнута огромна и несагледива штета за привреду Федерације 
Босне и Херцеговине, у којем једну од кључних улога има промет нафтним 
дериватима. На основу тих коментара, те с обзиром на далекосежне и озбиљне 
посљедице примјене Закона о нафтним дериватима у Федерацији БиХ, а као 
институција која обезбјеђује недискриминацију, ефикасну конкуренцију и 
ефикасно функционисање тржишта нафтних деривата, обраћајући посебну 
пажњу на безбједност снабдијевања нафтним дериватима, те институција која је 
обавезна у извршавању својих овлаштења и обављању својих функција штитити 
права учесника у нафтном сектору (увозника, трговаца на велико, трговаца на 
мало, транспортера и купаца нафтних деривата) путем усаглашавања њихових 
интереса, изражавајући велику забринутост за интересе Федерације БиХ и 
интересе БиХ, ФЕРК је 25.02.2015. године упутио Федералном министарству 
енергије, рударства и индустрије допис под бројем 01-07-750-18/14. Копија 
наведеног дописа је достављена и у оба дома Парламента Федерације БиХ и 
Влади Федерације БиХ. Тим дописом ФЕРК је изразио потребу покретања 
поступка измјена и допуна Закона о нафтним дериватима у Федерацији БиХ, те 
је замолио да Федерално министарство енергије, рударства и индустрије као 
предлагач Закона о нафтним дериватима у Федерацији БиХ покрене поступак 
измјена и допуна Закона о нафтним дериватима у Федерацији БиХ, у којем ће 
се отклонити све правне празнине, нејасноће, недоречености и противрјечности 
тог закона, што ће у коначници омогућити и ФЕРК-у да донесе свој правилник, 
али и да се донесу и остали проведбени прописи из Закона о нафтним 
дериватима у Федерацији БиХ, а све у циљу заштите интереса Федерације БиХ 
и Босне и Херцеговине. 
 
1.6. Доношење прописа из надлежности ФЕРК-а у 2014. години 
 

ФЕРК је током 2014. године одржао 21 редовну сједницу, те 22 интерна 
састанка. Све су сједнице ФЕРК-а отворене за јавност. Обавјештење о датуму, 
времену и мјесту одржавања редовних сједница се објављују на огласној табли 
ФЕРК-а и на интернетској страници www.ferk.ba.   

На редовним сједницама ФЕРК разматра питања из надлежности 
утврђених Законом о електричној енергији у ФБиХ и другим законима из 
области енергије, а на интерним састанцима организује свој рад, на којима 
доноси одлуке о интерним административним питањима и питањима 
пословања, која не спадају у регулаторну надлежност.  

Такође, редовно смо извјештавали медије о поступцима и одлукама 
ФЕРК-а. У табеларном приказу који слиједи, наведена је структура и број 
донесених аката на одржаним састанцима и сједницама током 2014. године. 
 

Интерни састанци (22) Редовне сједнице (21) 

Врста документа Број Врста документа Број 
Записници 22 Записници 21 
Усвојене одлуке 119 Усвојене одлуке 138 
Усвојена рјешења 116 Усвојена рјешења 47 
Усвојени правилници 2 Усвојени закључци 5 
Утврђени нацрти аката 38 Усвојени правилници 15 
Обавјештења за јавност 21 Обавјештења за јавност 67 

Табела 1. Структура и број донесених аката 
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Поштујући начело јавности и транспарентности у раду, у складу са 
Правилником о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби, 
ФЕРК је у протеклој години одржао укупно 42 опште расправе (24 одржане у 
поступку издавања дозвола и 18 у поступку доношења правила и прописа о:  
Нацрту општих услова за испоруку електричне енергије, 
Нацрту правилника о методологији за израчунавање накнада за прикључење и 
дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну мрежу, 
Нацрту правилника о стицању статуса квалификованог произвођача, 
Нацрту правилника о методологији за утврђивање референтне цијене, 
Нацрту правилника о методологији за утврђивање гарантованих откупних 
цијена електричне енергије из постројења за кориштење обновљивих извора 
енергије и ефикасне когенерације, 
Нацрту правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне енергије 
произведене из обновљивих извора енергије, 
Нацрту правилника за микро-постројења обновљивих извора енергије, 
Нацрту правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном 
енергијом,  
Ревидованом нацрту правилника о методологији за утврђивање референтне 
цијене електричне енергије, 
Нацрту правилника о измјенама и допунама Правилника о јавним расправама и 
рјешавању захтјева, спорова и жалби,  
Нацрту правилника о измјенама и допунама Правилника о арбитражи ФЕРК-а, 
Нацрту правилника о измјенама и допунама Правилника о заштити 
повјерљивих информација, 
Нацрту правилника за израду и примјену дијаграма оптерећења, 
Нацрту правилника о издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање 
енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде, 
Нацрту одлуке о измјени Одлуке о тарифним ставовима за кориснике 
дистрибутивног система ЈП Електропривредa Босне и Херцеговине д.д. – 
Сарајево, 
Нацрту одлуке о измјени Одлуке о тарифним ставовима за кориснике 
дистрибутивног система ЈП „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег 
Босне“ д.д. – Мостар, 
Ревидованом нацрту правилника о издавању дозвола за рад (лиценци) за 
обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде и 
Нацрту правилника о измјенама и допунама Правилника о методологији за 
утврђивање референтне цијене електричне енергије), 
те једну техничку расправу о појединим одредбама Нацрта општих услова за 
испоруку електричне енергије. 
 
1.6.1. Статут Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и 

Херцеговине 
 

Како је то већ споменуто у Извјештају о раду ФЕРК-а за 2013. годину, 
ФЕРК је на својој XVIII редовној сједници одржаној 30.10.2013. године усвојио 
Статут Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине, те 
поступајући у складу са чланом 36. став (2) Закона о електричној енергији у 
ФБиХ исти доставио Парламенту Федерације БиХ 31.10.2013. године, ради 
давања сагласности. Своју сагласност на Статут, Дом народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине је дао на сједници одржаној 19.12.2013. 
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године, а Заступнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине на 
сједници одржаној 12.03.2014. године, те је Статут објављен у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“ број 24/14.  

На основу наведеног, овај Статут се почео примјењивати наредног дана 
од дана објаве у „Службеним новинама Федерације БиХ“, односно 29.03.2014. 
године. 

 
1.6.2. Пословник о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији 

Босне и Херцеговине 
 

Поступајући у складу са чланом 115. став (4) Закона о електричној 
енергији у  ФБиХ, ФЕРК је усвојио Пословник о раду Регулаторне комисије за 
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине на VI редовној сједници ФЕРК-а 
одржаној 08.04.2014. године, а након што је претходно усвојио нацрт тог 
документа на XIX редовној сједници одржаној 21.11.2013. године, те одржао 
општу расправу 03.12.2013. године у Мостару. 

Услијед измјене имена ФЕРК-а, па сходно томе и потребе промјене 
назива основног прописа, односно раније важећег Пословника о раду 
Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине, као и због измјене и допуне законских надлежности и обавеза 
ФЕРК-а у мјери због које је настала потреба допуне и измјене више од 
половине чланова основног прописа, приступило се доношењу новог прописа, 
односно Пословника. При томе је текст Пословника организован у пет 
тематских цјелина, које омогућавају преглед и разумијевање цјелокупног 
процеса рада ФЕРК-а, разматрања и одлучивања, доношења аката ФЕРК-а, те 
пословања ФЕРК-а уз сталну транспарентност и доступност јавности ради 
увида и учествовања у раду ФЕРК-а.  

 
1.6.3. Правилник о стицању статуса квалификованог произвођача 
 

Правилником о стицању статуса квалификованог произвођача 
електричне енергије прописују се: услови за стицање статуса квалификованог 
произвођача, начин стицања статуса квалификованог произвођача, услови које 
треба испуњавати производно постројење које користи обновљиве изворе 
енергије и ефикасну когенерацију, да би правно и физичко лице, које је 
регистровано по важећим законима за обављање електропривредне дјелатности 
производње електричне енергије, стекло статус квалификованог произвођача, 
затим подјела постројења за производњу електричне енергије или електричне и 
топлотне енергије из обновљивих извора енергије, са једном или више 
производних јединица, у зависности од примарног извора енергије или 
технологије и инсталисане снаге, као и период трајања статуса квалификованог 
произвођача, процедуре надгледања рада производног постројења које користи 
ОИЕиЕК, начин обнове и преноса статуса квалификованог произвођача, те 
начин и разлози одузимања статуса квалификованог произвођача.  

Нацрт правилника о стицању статуса квалификованог произвођача 
електричне енергије, ФЕРК је усвојио на III редовној сједници одржаној 
27.02.2014. године.  

ФЕРК је одржао опште расправе о нацрту правилника 10.03.2014. године 
у Мостару и 11.03.2014. године у Сарајеву. Правилник о стицању статуса 
квалификованог произвођача електричне енергије усвојен је на IX редовној 
сједници ФЕРК-а која је одржана 06.06.2014. године.  
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1.6.4. Правилник о методологији о начину утврђивања гарантованих 

откупних цијена електричне енергије из постројења за кориштење 
обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације 

 
Закон о електричној енергији у ФБиХ прописује надлежности ФЕРК-а за 

доношење методологије о начину утврђивања гарантоване откупне цијене 
електричне енергије из постојења која користе обновљиве изворе енергије и 
когенерацију.  

Законом о ОИЕиЕК је прописано да гарантована откупна цијена значи 
цијену која се плаћа привилегованом произвођачу електричне енергије из 
обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације за вријеме трајања 
уговора о откупу електричне енергије, а да методологију утврђивања 
гаранотваних цијена електричне енергије за различите технологије, дефинисане 
у том закону, које привилеговани произвођач користи за производњу 
електричне енергије, као и критерије за њихову промјену, доноси ФЕРК 
посебним правилником уз консултацију са стручном заједницом и другим 
релевантним субјектима из ове области. Истим законом је прописано да се при 
изради методологије за утврђивање гарантованих откупних цијена узима у 
обзир облик примарне енергије, уговорени период од 12 година, технологија 
која се користи, датум стављања постројења у погон, или датум реконструкције 
и/или надоградње постројења од стране произвођача електричне енергије, те 
инсталисана снага постројења.  

Имајући у виду наведено, привилеговани произвођач електричне 
енергије је квалификовани произвођач који има право да се од њега по 
гарантованим цијенама откупе укупне количине произведене електричне 
енергије током унапријед утврђеног периода.  

Предмет Правилника је прописивање начина израчунавања гарантоване 
цијене откупа електричне енергије из постројења ОИЕиЕК, а базира се на 
законодавству Федерације Босне и Херцеговине и анализи домаћих услова и 
специфичности (бруто друштвени производ, број становника, цијена 
електричне енергије из конвенционалних извора, каматне стопе, технолошке 
развијености, енергетских потенцијала итд.), те на општеприхваћеним 
међународним стандардима и позитивним искуствима других држава у 
окружењу, на директивама Европског парламента из области енергије и 
заштите околине. Методологија, која је саставни дио правилника, базирана је на 
смјерницама које су препоручене у „Final Report Green X“ и у суштини је иста у 
свим земљама које базирају подстицај производње електричне енергије из ОИЕ 
на „feed-in“ тарифи.  

Поред „Final Report Green X“ кориштени су подаци из „Стратегије 
развоја БиХ“, „Студији развоја енергетског сектора Босне и Херцеговине“ као и 
искуствени и доступни подаци у земљама из окружења. Методологија се базира 
на обрачуну укупних годишњих трошкова производних постројења која 
користе ОИЕ, користећи ануитетни метод вредновања инвестиција, при чему је 
овај обрачун заснован на унапријед дефинисаним техничким и економским 
параметрима. Укупни трошкови, трошкови инвестиција за поједине врсте 
постројења и трошкови рада и одржавања утврђују се на бази доступних 
студија и препорука консултаната, те на бази сагледавања и упоредне анализе 
висине овог параметра у гарантованој цијени откупа коју су објавиле земље из 
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окружења, узимајући у обзир и специфичности услова пословања у Федерацији 
БиХ.  

Такође, ФЕРК је приликом усвајања Правилника о методологији о 
начину утврђивања гарантованих откупних цијена електричне енергије из 
постројења за кориштење обновљивих извора енергије и ефикасне 
когенерације, посебну пажњу посветио и својим досадашњим искуствима и 
информацијама, стеченим у извршавању својих осталих законом прописаних 
надлежности, али и искуствима у окружењу, све у циљу стварања што бољих 
услова за постизање циљева који су ФЕРК-у и осталим учесницима у 
електроенергетском сектору постављени Законом о електричној енергији у 
ФБиХ и Законом о кориштењу ОИЕиЕК. 

     Правилником о методологији о начину утврђивања гарантованих 
откупних цијена електричне енергије из постројења за кориштење обновљивих 
извора енергије и ефикасне  когенерације прописује се методологија о начину 
утврђивања гарантованих откупних цијена електричне енергије из постројења 
квалификованих произвођача, који су стекли статус привилегованих 
произвођача, за постројења за кориштење ОИЕиЕК, у зависности од 
инсталисане снаге и од примарног извора енергије/технологије као и критерије 
за промјену утврђене гарантоване откупне цијене. 

Нацрт правилника о методологији о начину утврђивања гарантованих 
откупних цијена електричне енергије из постројења за кориштење обновљивих 
извора енергије и ефикасне когенерације, ФЕРК је усвојио на III редовној 
сједници одржаној 27.02.2014. године. ФЕРК је одржао опште расправе о 
Нацрту правилника 10.03.2014. године у Мостару и 11.03.2014. године у 
Сарајеву. 

Правилник о методологији о начину утврђивања гарантованих откупних 
цијена електричне енергије из постројења за кориштење обновљивих извора 
енергије и ефикасне когенерације усвојен је на IX редовној  сједници одржаној 
06.06.2014.године.  
 
1.6.5.  Правилник за микро-постројења обновљивих извора енергије 
 

Иако поједина питања везана за микро-постројења обновљивих извора 
енергије ФЕРК регулише другим својим правилима и прописима донешеним на 
основу закона, са обзиром на законску обавезу посебног дефинисања поступка 
код изградње микро-постројења обновљивих извора енергије, услова њиховог 
прикључења на дистрибутивну мрежу, те начина мјерења и обрачуна 
произведене електричне енергије у микро-постројењима обновљивих извора 
енергије, настала је потреба да се донесе Правилник за микро-постројења 
обновљивих извора енергије. Истим се дефинишу споменути поступци, услови 
и начини изградње, прикључења, мјерења и обрачуна на јасан начин, који 
обезбјеђује и омогућава равноправне услове за прикључење микро-
постројењима ОИЕ.  
   ФЕРК је одржао опште расправе о нацрту правилника 10.03.2014. 
године у Мостару и 11.03.2014. године у Сарајеву. Усмене коментаре дате на 
општим расправама, као и писане коментаре пристигле до рока за подношење 
писаних коментара, ФЕРК је пажљиво размотрио и анализирао, а исти су са 
извјештајем водитеља поступка објављени на интернетској страници ФЕРК-а. С 
обзиром да коментари нису били такве природе да захтијевају суштинску 
ревизију нацрта ради којих би се обновио поступак опште расправе, Правилник 
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за микро-постројења обновљивих извора енергије је усвојен на IX редовној 
сједници ФЕРК, дана 06.06.2014. године. 
 
1.6.6.  Правилник о обавезном удјелу и преузимању електричне енергије 

произведене из обновљивих извора енергије 
 

Правилником о обавезном удјелу и преузимању електричне енергије 
произведене из обновљивих извора енергије прописује се обавеза и начин 
преузимања електричне енергије произведене из ОИЕ за све снабдјеваче који 
снабдијевају крајње купце у Федерацији БиХ и квалификоване купце који увозе 
електричну енергију за властите потребе, а посебно минималне количине на 
годишњем нивоу, доказивање испуњења везаних за преузимање и обавеза 
откупа по референтној цијени електричне енергије. 

Нацрт правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне енергије 
произведене из обновљивих извора енергије, ФЕРК је усвојио на III редовној 
сједници одржаној 27.02.2014. године, те је одржао опште расправе о нацрту 
правилника 10.03.2014. године у Мостару и 11.03.2014. године у Сарајеву. 
Усмене и писане коментаре пристигле до рока за подношење коментара, ФЕРК 
је пажљиво размотрио и анализирао, а исти су са извјештајем водитеља 
поступка објављени на интернетској страници ФЕРК-а. Са обзиром да 
коментари нису били такве природе да захтијевају суштинску ревизију нацрта 
ради којих би се обновио поступак опште расправе, Правилник о обавезном 
удјелу и преузимању електричне енергије произведене из обновљивих извора 
енергије је усвојен на IX редовној сједници ФЕРК-а, дана 06.06.2014. године. 
 
1.6.7.  Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном 

енергијом и поступку промјене снабдјевача 
 

Законом о електричној енергији у ФБиХ је прописана обавеза ФЕРК-а о 
доношењу Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном 
енергијом и обавезни дио његовог садржаја.  

Измјена Правилника о снабдијевању квалификованих купаца предвиђена 
је и Привременим смјерницама електроенергетске политике Федерације Босне 
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 12/14).  

ФЕРК је до ступања на снагу наведених законских и подзаконских аката, 
пратећи прогресију процеса отварања тржишта електричне енергије, мјењао 
Правилник о снабдијевању квалификованих купаца. 

Нови Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном 
енергијом и поступак промјене снабдјевача је прилагођен условима потпуно 
отвореног тржишта електричне енергије. Дакле, све прелазне одредбе овим 
правилником престају да важе, те се тржиште електричне енергије у 
потпуности отвара. Права и обавезе свих субјеката тржишта електричне 
енергије, као и њихови међусобни односи су дефинисани овим Правилником. 
Могућност свих купаца да сами бирају снабдјевача електричном енергијом, са 
аспекта купаца представља највећу промјену коју отварање тржишта 
електричне енергије доноси у односу на досадашњи начин функционисања 
система снабдијевања електричном енергијом. Стога је досадашњи наслов 
правилника измијењен у Правилник о снабдијевању електричном енергијом и 
поступку промјене снабдјевача.    

У Правилнику о снабдијевању квалификованих купаца електричном 
енергијом и поступку промјене снабдјевача су осим  поступка и услова 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2014. годину 

 19

промјене снабдјевача обрађени и динамика укидања тарифних ставова за 
поједине категорије потрошње до потпуног отварања тржишта, начин 
снабдијевања квалификованих купаца, успостављање јавног снабдјевача, те 
његова права и обавезе, права и обавезе квалификованих купаца, услуге 
резервног снабдјевача, услови под којима квалификовани купац може 
користити услуге резервног снабдјевача, критеријуми за његов одабир, вријеме 
трајања услуге резервног снабдјевача, методологија за утврђивање цијена 
јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге и начин формирања цијена 
електричне енергије резервног снабдјевача дефинисан методологијом за 
утврђивање цијена резервног снабдјевача. 

Нацрт правилника са образложењем био је доступан јавности путем 
интернетске странице ФЕРК-а, а могао се преузети и у сједишту ФЕРК-а. Поред 
тога, ФЕРК је 28.03.2014. године самоиницијативно доставио нацрт правилника 
са образложењем ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Омбудсмену за заштиту потрошача у 
БиХ и имаоцима дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола II 
реда. Такође, ФЕРК је и Конкуренцијском савјету упутио Захтјев за давање 
мишљења на Нацрт правилника о снабдијевању квалификованих купаца 
електричном енергијом, те је по наведеном у ФЕРК примљено Мишљење 
Конкуренцијског савјета број 01-26-009-1-I/14 од 10.06.2014. године у којем је 
наведено да је Нацрт правилника о снабдијевању квалификованих купаца 
електричном енергијом усаглашен са одредбама Закона о конкуренцији. ФЕРК 
је одржао опште расправе о Нацрту правилника 15.04.2014. године у Сарајеву и 
16.04.2014. године у Мостару. Правилник о снабдијевању квалификованих 
купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача ФЕРК је 
усвојио на XVIII редовној сједници одржаној у Мостару 24.10.2014. године.  
 
1.6.8.  Правилник за издавање дозвола 
 

Ступањем на снагу Закона о електричној енергији у ФБиХ и Закона о 
кориштењу ОИЕиЕК, промјеном имена регулаторне комисије, као и због 
измјене и допуне надлежности и обавеза ФЕРК-а, дошло је до потребе 
усклађивања постојећег правилника са наведеним законима, као и потребе 
побољшања текста истог, односно његовог прецизнијег формулисања и 
прегледнијег организовања. Будући да је дошло до потребе измјене назива 
правилника као и већине чланова у тексту, приступило се изради новог 
правилника који је организован у седам тематских цјелина. Ове цјелине су 
подијељене тако да омогућавају преглед и разумијевање цјелокупног поступка 
издавања, обнове, измјене и допуне, преноса и одузимања дозволе за рад за 
обављање електропривредних дјелатности, издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије у микро-постројењима обновљивих извора 
енергије, дозвола за рад Оператору за обновљиве изворе енергије и ефикасну 
когенерацију, односно издавање претходне сагласности за изградњу директног 
вода, као и активности ФЕРК-а везаних за вођење регистра дозвола за рад и 
претходних сагласности, те надгледања, при чему је ФЕРК имао за циљ 
утврдити и обезбиједити транспарентно, ефикасно и економично поступање 
ФЕРК-а. Правилником се прописују још и критерији за издавање, услови, врсте, 
потребни документи, период важења дозвола и сагласности, начин вођења 
регистра издатих и одузетих дозвола и сагласности и начин њиховог 
надгледања. Приликом израде правилника ФЕРК је посебну пажњу посветио и 
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досадашњој искуственој пракси, а све у циљу стварања што бољих услова за 
постизање циљева који су ФЕРК-у постављени законом и статутом. Такође, 
водило се рачуна да се отварањем тржишта 01.01.2015. године успостављају 
нови односи и прилике међу учесницима на тржишту електричне енергије, па 
су се посебно нагласиле нове улоге ОДС-а, снабдјевача, произвођача и купаца 
електричне енергије, потреба функционалног раздвајања дјелатности, као и 
правног раздвајања ОДС-а, размјене података, постојања база података, 
увођења информационо-комуникационих технологија и сл. 

ФЕРК је одржао општу јавну расправу на Нацрт правилника и то 
21.01.2014. године у Мостару, а усмене коментаре дате на општој расправи, као 
и писане коментаре дате на нацрт правилника  и пристигле до рока подношења 
писаних коментара, ФЕРК је пажљиво размотрио и анализирао, а исти су са 
извјештајем водитеља јавне расправе објављени на интернетској страници 
ФЕРК-а. Прикупљени коментари, након обављене расправе, нису захтијевали 
суштинску ревизији правилника, па је ФЕРК усвојио Правилник за издавање 
дозвола на VII редовној сједници ФЕРК-а одржаној 13.05.2014. године   
 
1.6.9.  Општи услови за испоруку електричне енергије 
 

Општи услови за испоруку електричне енергије (у даљем тексту: Општи 
услови) прописују енергетске и техничке услове, те економске односе између 
произвођача, дистрибутера, снабдјевача, корисника мреже и крајњег купца 
електричне енергије, укључујући и подносиоца захтјева за добијање 
електроенергетске сагласности. Општи услови садрже: 1) дефинисане критерије 
квалитета и квантитета електричне енергије, 2) начин и услове издавања 
електроенергетске сагласности, 3) услове, рокове и начин закључивања уговора 
о прикључењу/повећању, смањењу прикључне снаге, уговора о снабдијевању 
електричном енергијом и уговора о кориштењу дистрибутивне мреже, 4) јасно 
и прецизно дефинисан прикључак и мјерно мјесто, 5) критерије о начину 
прикључења новог купца/произвођача и мјесто прикључења купца/произвођача 
на дистрибутивну мрежу, 6) услове када се купцу може обуставити испорука 
или ограничити испорука електричне енергије, 7) начин наплате и обрачуна 
електричне енергије, укључујући и методологију за утврђивање количина и 
цијене за обрачун електричне енергије на основу неовлаштене потрошње, 8) 
право на накнаду штете настале због: прекида у снабдијевању електричном 
енергијом, испоруке неквалитетне или ограничене испоруке електричне 
енергије, 9) одредбе које дефинишу односе са купцима којима се не смије 
обуставити испорука електричне енергије, укључујући и случајеве неплаћања 
потрошене електричне енергије, те начин регулисања међусобних обавеза у 
овим случајевима, 10) услове и начин мјерења електричне енергије и снаге и 11) 
друге односе између Оператора дистрибутивног система и корисника 
дистрибутивног система, као и друге односе између електропривредних 
субјеката и купаца. 

У протеклој години ФЕРК је на XVIII редовној сједници, одржаној дана 
24.10.2014. године усвојио Опште услове, који су објављени у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“ број 21/14 од 31.10.2014. године. У вези са 
доношењем овог документа од посебне важности су биле одредбе Закона о 
електричној енергији у ФБиХ везане за отварање тржишта електричне енергије 
и уговорно уређење односа између учесника на тржишту електричне енергије у 
Федерацији Босне и Херцеговине уз заштиту права свих учесника у 
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енергетском сектору и осигурање поузданог снабдијевања електричном 
енергијом. Поред тога, ФЕРК је узео у обзир и Привремене смјернице  
електроенергетске политике Федерације Босне и Херцеговине за успостављање 
и развој тржишта, међународне норме и стандарде Европске уније, као и 
правила и прописе ДЕРК-а, да би благовремено створио услове за 
успостављање и функционисање тржишта електричне енергије. Усвајањем овог 
документа настојало се омогућити испуњење циљева постављених законима, а 
то су: поступно увођење, регулисања и развоја тржишта електричне енергије, 
транспарентан и недискриминирајући однос између свих учесника на тржишту, 
укључивање у међународно тржиште електричне енергије и увођење 
конкуренције, као и онемогућавање монопола у електропривредној дјелатности, 
те стварање подстицаја за постојање и рад електропривредних дјелатности на 
принципима недискриминације и равноправности, заштита права учесника у 
енергетском сектору (купаца, ОДС-ова, произвођача, снабдјевача и трговаца).     

Посебно се у овом документу обрађују, у новонасталим приликама 
отварање тржишта, и питања права на јавну услугу, обавеза јавног снабдјевача, 
корисници универзалне услуге као дијела јавне услуге, обавезе резервног 
снабдјевача, обавезе ОДС-ова као питање закључења једног или два уговора 
између купаца, ОДС-а и снабдјевача (корисници универзалне услуге), или само 
између купца и снабдјевача (сви остали купци). Измијењена су и поглавља која 
се односе на издавање електроенергетских сагласности, садржај уговора, 
посебну зону, мјерне уређаје те испитивање контроле (баждарења) мјерних 
уређаја, привремену одјаву, заједничку потрошњу, методологију за 
израчунавање накнада за прикључење и дефинисање рокова и услова за 
прикључак на дистрибутивну мрежу, јединични износ накнада за прикључење, 
питање промјене власништва објекта и насљеђивања, обрачун и достава рачуна, 
а у појединим поглављима је обрађена и посебна категорија купаца у удаљеним 
подручјима, те уведени критерији за погон, одржавање и изградњу, укључујући 
и прикључак директног вода и информатички услови за обрачунско мјерно 
мјесто. Саставни дио Општих услова је и Методологија за утврђивање 
количина и цијена за обрачун електричне енергије по основу неовлаштене 
потрошње. Ова методологија обрађује основне елементе за обрачун 
неовлаштене потрошње, неовлаштену потрошњу електричне енергије на 
дистрибутивној мрежи средњег напона, неовлаштену потрошњу на ниском 
напону, одређивање обрачунске снаге за неовлаштену потрошњу електричне 
енергије, утврђивање количине неовлаштено преузете електричне енергије на 
ниском напону, обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије на 
нисконапонском нивоу, обрачун за ненамјенско кориштење електричне 
енергије, обрачунски период за неовлаштену потрошњу електричне енергије. 

Општи услови у свом прилогу имају и Правилник о методологији за 
израчунавање накнада за прикључење и дефинисање рокова и услова за 
прикључак на дистрибутивну мрежу.   

Нацрт општих услова ФЕРК је усвојио на II редовној сједници одржаној 
10.02.2014. године. Позиве за учествовање на јавним расправама ФЕРК је 
самоиницијативно упутио ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Одбору за енергетику Представничког 
дома Парламента Федерације БиХ, Федералном министарству енергије, 
рударства и индустрије, Оператору за обновљиве изворе и ефикасну 
когенерацију, Омбудсмену за заштиту потрошача у БиХ, имаоцима дозвола за 
снабдијевање електричном енергијом - дозвола II реда. ФЕРК је одржао опште 
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расправе о Нацрту општих услова 25.02.2014. године у Сарајеву и 27.02.2014. 
године у Мостару, гдје је одржана и техничка расправа о појединим одредбама 
Нацрта општих услова 08.07.2014. године, уз консултације са стручном 
заједницом, односно са стручним лицима из ове области. Усмене коментаре 
дате на општим расправама и техничкој расправи, као и писане коментаре дате 
на Нацрт општих услова, ФЕРК је пажљиво размотрио и анализирао, а исти су 
са извјештајима водитеља поступка објављени на интернетској страници ФЕРК-
а, водећи рачуна о одредбама Закона о електричној енергији у ФБиХ о 
отварању тржишта електричне енергије и везаним одредбама. Са обзиром да 
коментари нису били такве природе да захтијевају суштинску ревизију ради 
којих би се обновио поступак јавних расправа, ФЕРК је усвојио Опште услове 
за испоруку електричне енергије на XVIII редовној сједници, одржаној 
24.10.2014. године. 
 
1.6.10.     Правилник за тарифну методологију и  тарифне поступке 
 

Отварање тржишта електричне енергије је условљено Уговором о 
успостављању 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 регулисаном електропривредном предузећу. ФЕРК 
је анализирао резултате досадашње примјене наведеног Правилника за тарифну 
методологију и тарифне поступке, те у складу са достигнутим степеном 
отварања тржишта, измијенио, односно, допунио више од половине одредби 
Правилника за тарифну  методологију и тарифне поступке. 

На редовној сједници одржаној 15.02.2013. године ФЕРК је усвојио 
Ревидовани нацрт правилника о тарифној методологији и тарифним 
поступцима. 

Приједлог Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке је 
стављен на дневни ред IX редовне сједнице ФЕРК-а, одржане 08.05.2014. 
године, када је и усвојен. 
 
1.6.11.    Правилник о методологији за утврђивање референтне цијене 

електричне  енергије  
 

Правилник прописује методологију утврђивања референтне цијене 
електричне енергије, као откупне цијене електричне енергије из постројења 
квалификованих произвођача, чија производња електричне енергије се не 
подстиче и користи се за утврђивање накнада, које се плаћају за обновљиве 
изворе енергије, те је иста за све примарне изворе за производњу електричне 
енергије из ОИЕиЕК. 

Новим Законом о електричној енергији у ФБиХ и Законом о кориштењу 
ОИЕиЕК дошло је до измјена и допуна надлежности и обавеза ФЕРК-а, услијед 
чега је настала потреба и доношења нових проведбених прописа. 

У том смислу, ФЕРК је утврђујући методологију израчуна референтне 
цијене откупа електричне енергије произведене у постројењима за производњу 
електричне енергије из ОИЕиЕК, која нису у систему подстицаја у смислу 
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откупа електричне енергије по гарантованим откупним цијенама, водио рачуна 
о значењу обновљивих извора енергије у производњи електричне енергије, као 
и заштити купаца. 

Референтна цијена електричне енергије утврђује се као производ 
пондерисане остварене цијене трговине електричном енергијом у Федерацији 
Босне и Херцеговине у периоду од 12 мјесеци имаоца ФЕРК-ове дозволе за 
снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда и коефицијента 
подстицаја електричне енергије из обновљивих извора. ФЕРК је водио рачуна о 
плану подстицања различитих технологија производње електричне енергије из 
обновљивих извора енергије по годинама, са циљем достизања прописаног 
удјела енергије из ОИЕ у укупној потрошњи у Федерацији Босне и Херцеговине 
до 2020. године, те утврдио коефицијент подстицаја електричне енергије из 
ОИЕ у износу од 1,2 цијенећи да исти обезбјеђује додатни подстицај 
производњи електричне енергије из ОИЕиЕК. 

ФЕРК је 27.05.2014.године на својој VIII редовној сједници усвојио 
Ревидовани нацрт правилника о методологији за утврђивање референтне цијене 
електричне енергије. Опште расправе о Ревидованом нацрту правилника о 
методологији за утврђивање референтне цијене електричне енергије одржане су 
09.06.2014. године у Мостару и 10.06.2014. године у Сарајеву. 

Приједлог правилника о методологији за утврђивање референтне цијене 
електричне енергије је стављен на дневни ред X редовне сједнице ФЕРК-а 
одржане у Мостару 18.06.2014. године, на којој је и усвојен. 
 
1.6.12. Правилник о измјенама Правилника о методологији за утврђивање 

референтне цијене електричне енергије 
 

Правилником о измјенама Правилника о методологији за утврђивање 
референтне цијене електричне енергије извршене су измјене одредби 
Правилника о методологији за утврђивање референтне цијене електричне 
енергије, које се односе на период за које се утврђује референтна цијена, а 
слиједећи наведено и потребне измјене саме методологије за утврђивање 
референтне цијене електричне енергије, у смислу улазних параметара за 
утврђивање те цијене.  

Закон о кориштењу ОИЕиЕК, дефинише тарифни коефицијент као 
бројчану вриједност придружену свакој групи и типу постројења за производњу 
електричне енергије из ОИЕ који помножен са референтном цијеном чини 
гарантовану откупну цијену. У складу са чланом 25. став (6) наведеног закона 
тарифни коефицијенти усвајају се једном у 18 мјесеци.  

Да би се временски ускладило утврђивање референтне цијене и 
тарифних коефицијената, као елемената на основу којих се утврђује 
гарантована откупна цијена, настала је потреба корекције периода за који се 
утврђује референтна цијена, умјесто досадашњег периода од једне календарске 
године, на начин да се иста утврђује приликом доношења одлуке о израчуну 
гарантованих откупних цијена електричне енергије из постројења за кориштење 
ОИЕиЕК. 

Међутим, напријед појашњена корекција, захтијевала је и корекцију 
саме методологије за израчун референтне цијене електричне енергије. 

Слиједећи наведено, као основ за утврђивање пондерисане остварене 
цијене трговине електричном енергијом не узимају се подаци имаоца дозвола 
достављени у периоду од септембра претходне до августа текуће године, већ  



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2014. годину 

 24

подаци из периода претходних 12 мјесеци које су доставили имаоци дозвола 
прије доношења одлуке о референтној цијени електричне енергије.  

 На XX редовној сједници одржаној у Мостару 08.12.2014. године ФЕРК 
је усвојио Правилник о измјенама Правилника о методологији за утврђивање 
референтне цијене електричне енергије.  
 
1.6.13. Правилник о измјенама и допунама Правилника о јавним расправама 

и рјешавању захтјева, спорова и жалби  
 

С обзиром на законске одредбе о обавезама ФЕРК-а о усклађивању свог 
рада и аката са одредбама новог Закона о електричној енергији у ФБиХ у року 
од 12 мјесеци од дана ступања на снагу тог закона, односно да би ФЕРК 
испунио наведене обавезе и рокове, било је потребно да се поједине одредбе 
Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби 
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12) ускладе на прописани начин. 
У том смислу, ФЕРК је извршио потребне измјене и допуне. 

Нацрт правилника о измјенама и допунама Правилника о јавним 
расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби, ФЕРК је усвојио на XI 
редовној сједници одржаној 26.06.2014. године. ФЕРК је одржао општу 
расправу о Нацрту овог правилника 10.07.2014. године у Мостару, а правилник 
је разматран и усвојен на XIV редовној сједници ФЕРК-а одржаној 22.08.2014. 
године.  
 
1.6.14. Правилник о методологији за израчунавање накнада за прикључење и 

дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну мрежу  
 

Законом о електричној енергији у ФБиХ измијењене су и допуњене 
надлежности и обавезе ФЕРК-а, укључујући и одређивање Методологије за 
израчунавање накнада и дефинисање рокова и услова за прикључак на 
дистрибутивну мрежу. Ова материја раније је била прописана Правилником о 
прикључцима ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево одобреног Одлуком 
ФЕРК-а број 01-07-384-02/09 од 15.04.2009. године („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 28/09) и Правилником о прикључцима ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар одобреног Одлуком ФЕРК-а број 01-07-
384-01/09 од 15.04.2009. године („Службене новине Федерације БиХ“ број 
28/09). Због наведеног, ФЕРК је приступио изради Правилника о методологији 
за израчунавање накнада за прикључење и дефинисање рокова и услова за 
прикључак на дистрибутивну мрежу, а анализирани су и досадашњи резултати 
финансијских ефеката реализације прикључака, односно примјене горе 
наведених правилника о прикључцима, посебно везано за израчунавање 
накнада и дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну мрежу. 
Предмет Правилника о методологији за израчунавање накнада за прикључење и 
дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну мрежу је уређење 
прикључења на дистрибутивну мрежу објеката нових крајњих 
купаца/произвођача и инвеститора посебне зоне, повећање/смањење прикључне 
снаге постојећих крајњих купаца/произвођача, пренос одобрене прикључне 
снаге, као и начин израчуна накнаде за прикључење објеката крајњих 
купаца/произвођача и инвеститора посебне зоне на дистрибутивну мрежу. 

Нацрт правилника о методологији за израчунавање накнада за 
прикључење и дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну 
мрежу ФЕРК је усвојио на II редовној сједници одржаној 10.02.2014. године.  
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Нацрт правилника био је доступан јавности путем интернетске странице 
ФЕРК-а. ФЕРК је одржао опште расправе о Нацрту правилника 25.02.2014. 
године у Сарајеву и 27.02.2014. године у Мостару. Правилник о методологији 
за израчунавање накнада за прикључење и дефинисање рокова и услова за 
прикључак на дистрибутивну мрежу усвојен је на XVIII редовној сједници 
ФЕРК-а 24.10.2014. године.  
 

1.6.15.  Правилник за израду и примјену дијаграма оптерећења 
 

Привременим смјерницама електроенергетске политике Федерације 
Босне и Херцеговине прописана је обавеза за електропривредна предузећа да 
карактеристике потрошње свих купаца којима се снага не мјери, а немају 
уграђена SMART (паметна) бројила, требају утврдити преко замјенских 
дијаграма оптерећења до 30.06.2015. године, а обавеза ФЕРК-а да донесе 
правила за снимање замјенских дијаграма оптерећења до 30.06.2014. године. 

При изради Нацрта правилника за израду и примјену дијаграма 
оптерећења кориштена су искуства и знања Радне подгрупе у Пројекту анализе 
дијаграма оптерећења, те „Смјернице за израду дијаграма оптерећења купаца 
електричне енергије“, докуменат настао као резултат заједничког рада 
експерата из ове области реализованог кроз USAID-ов пројекат асистенције 
регулативи и реформи енергетског сектора (REAP) у Босни и Херцеговини. 
ФЕРК је одржао опште расправе о Нацрту правилника 27.08.2014. године у 
Мостару и 02.09.2014. године у Сарајеву. Нацрт правилника био је доступан 
јавности путем интернетске странице ФЕРК-а. 

Правилник за израду и примјену дијаграма оптерећења ФЕРК је усвојио 
на XVI  редовној сједници одржаној 12.09.2014. године.  

Овим правилником прописују се правила за израду и примјену дијаграма 
оптерећења, обраду података, садржај база података, начини и рокови 
сервисирања података овлаштених корисника база података. Циљ доношења 
овог правилника је снимање и примјена дијаграма оптерећења за оне крајње 
купце који припадају категоријама и групама потрошње за које је обавезна 
уградња интервалних бројила, те израда и примјена дијаграма оптерећења за 
оне категорије и групе потрошње и крајње купце за које није обавезна уградња 
интервалних бројила.  

Правилник за израду и примјену дијаграма оптерећења објављен је у 
„Службеним новинама Федерације БиХ“ број 77/14, те доступан на 
интернетској страници ФЕРК-а.  

 
1.6.16. Правилник о измјенама и допунама Правилника о заштити 

повјерљивих информација 
 

Вршећи споменуту законску обавезу усклађивања постојећих аката са 
новим законом, ФЕРК је приликом доношења Правилника о измјенама и 
допунама Правилника о заштити повјерљивих информација и даље имао у виду 
потребу осигурања потпуне и ефикасне заштите свих информација, које се 
односе на рад ФЕРК-а, а које је ФЕРК утврдио као повјерљиве, али и оних 
повјерљивих информација које постану доступне ФЕРК-у током његових 
активности, које проводи у складу са законом и правилима и прописима ФЕРК-
а. 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2014. годину 

 26

Нацрт правилника о измјенама и допунама Правилника о заштити 
повјерљивих информација, ФЕРК је усвојио на XI редовној сједници одржаној 
26.06.2014. године. ФЕРК је одржао општу расправу о Нацрту правилника 
10.07.2014. године у Мостару, па је Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о заштити повјерљивих информација разматран и усвојен на XIV 
редовној сједници ФЕРК-а одржаној 22.08.2014. године. 
 
1.6.17.   Правилник о измјенама и допунама Правилника о арбитражи 

ФЕРК-а  
 

Да би ФЕРК испунио обавезе и рокове прописане Законом о електричној 
енергији у ФБиХ, било је потребно и поједине одредбе Правилника о 
арбитражи Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 74/05) ускладити на 
одговарајући начин.  

Нацрт овог правилника ФЕРК је усвојио на XI редовној сједници 
одржаној 26.06.2014. године. ФЕРК је одржао општу расправу о Нацрту 
правилника 10.07.2014. године у Мостару, па је Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о арбитражи ФЕРК-а разматран и усвојен на XIV 
редовној сједници ФЕРК-а одржаној 22.08.2014. године. 
 
1.6.18.  Правилник у поступку јавне расправе - Правилник о издавању дозвола 

за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора 
нафтне привреде 

 

У складу са Законом о електричној енергији у ФБиХ, као и Статутом 
Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине 
прописано је да ће поред надлежности из тог закона ФЕРК обављати и послове 
прописане му другим законима и прописима из области енергије. Са тим у вези, 
Законом о нафтним дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине прописане 
су и надлежности ФЕРК-а у смислу тог закона, међу којима је издавање или 
одузимање лиценци за обављање енергетских дјелатности, при чему ФЕРК 
осигурава недискриминацију, ефикасну конкуренцију и ефикасно 
функционисање тржишта нафтних деривата, обраћајући посебну пажњу на 
безбједност снабдијевања нафтним дериватима. Такође, прописан је садржај 
правилника о издавању лиценци за обављање енергетских дјелатности из 
сектора нафтне привреде, који доноси ФЕРК. 

Нацрт правилника о издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање 
енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде прописује поступак за 
издавање, обнову, измјену и допуну, те одузимање дозвола за обављање 
енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде, критеријуме за издавање, 
услове, врсте, садржај и период важења дозвола, као и начин вођења регистра 
издатих и одузетих дозвола, те начин њиховог надгледања. У складу са тим, 
ФЕРК је израдио Нацрт правилника о издавању дозвола за рад (лиценци) за 
обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде, усвојен на XVI 
редовној сједници ФЕРК-а, дана 05.09.2014. године. По истом су одржане јавне 
расправе у Мостару и Сарајеву, а примљени коментари указали су на потребу 
суштинске ревизије.  

Како су се коментари јавности дати на Нацрт правилника о издавању 
дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора 
нафтне привреде дијелом односили на критеријуме за доношење одлуке о 
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издавању дозвола за рад (лиценци), приликом израде Ревидованог нацрта ФЕРК 
је сматрао потребним да поновно размотре и детаљније разради критерије за 
доношење одлуке о издавању дозвола за рад (лиценци). ФЕРК је посебну 
пажњу посветио и својим досадашњим искуствима и информацијама стеченим 
у извршавању својих надлежности, прописаних другим законима, али и 
искуствима у окружењу, све у циљу стварања што бољих услова за постизање 
циљева који су ФЕРК-у и осталим учесницима сектора нафтне привреде 
постављени Законом о нафтним дериватима у Федерацији Босне и 
Херцеговине.  

Ревидовани Нацрт правилника је усвојен на XIX редовној сједници 
ФЕРК-а, дана 19.11.2014. године, а јавне расправе одржане су у Мостару дана 
01.12.2014. године и у Сарајеву дана 02.12.2014. године.  
 
1.7. Попис докумената објављених у „Службеним новинама Федерације 

БиХ“ у 2014. години 
 

Сви акти из надлежности ФЕРК-а објављују се у „Службеним новинама 
Федерације БиХ“. Осим тога, све документе и подзаконске акте ФЕРК 
објављује и на својој интернетској страници.  

Током 2014. године ФЕРК је у „Службеним новинама Федерације БиХ“ 
објавио укупно 14 одлука, 35 рјешења, 13 правилника, Статут Регулаторне 
комисије, Пословник о раду, те Опште услове за испоруку електричне енергије.   

Попис докумената објављених у „Службеним новинама Федерације 
БиХ“ у 2014. години дат је у сљедећој табели: 
 

Ред. 
бр. 

Назив 
Број 

„Службени
х новина“ 

Датум објаве 

Редовна 
сједница на 
којој је 
усвојен 

докуменат 

Датум 
одржавања 
редовне 
сједнице 

1. 

Одлука о привременој 
регулаторној накнади за период 
01.01.2014.-30.06.2014. године 
бр.08-07-1550-03/13 

2/14 10.01.2014 XXI 23.12.2013. 

2. Рјешење бр. 04-05-1230-04/13 10/14 07.02.2014. I 22.01.2014. 
3. Рјешење бр. 04-05-1265-03/13 10/14 07.02.2014. I 22.01.2014. 
4. Рјешење бр. 04-05-1338-03/13 10/14 07.02.2014. I 22.01.2014. 

5. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„ЕБХ“) бр. 06-03-1293-13/84/13 

11/14 12.02.2014. I 22.01.2014. 

6. Рјешење бр. 04-05-541-18/13 19/14 12.03.2014. III 27.02.2014. 
7. Рјешење бр. 04-05-930-11/13 19/14 12.03.2014. III 27.02.2014. 

8. 
Одлука о поступку доношења 
Мрежних правила дистрибуције  
бр.01-07-241-01/14 

22/14 21.03.2014. IV 06.03.2014. 

9. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„ХЕ Energy“)  
бр. 06-03-1346-10/85/13 

22/14 21.03.2014. IV 06.03.2014. 

10. 

Статут Регулаторне комисије за 
енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине бр. 01-01-1284-
02/13 

24/14 28.03.2014. XVIII 30.10.2013. 

11. 

Пословник о раду Регулаторне 
комисије за енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине  
бр. 01-07-336-02/13 

29/14 16.04.2014. VI 08.04.2014. 

12. Рјешење бр. 04-05-1205-08/13 36/14 14.05.2014. V 26.03.2014. 
13. Рјешење бр. 04-05-1464-06/13 36/14 14.05.2014. V 26.03.2014. 
14. Рјешење бр. 04-05-1466-03/13 36/14 14.05.2014. V 26.03.2014. 
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15. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„ЕCO ENERGY“)  
бр. 06-03-1501-14/86/13 

36/14 14.05.2014. V 26.03.2014. 

16. 
Рјешење и дозвола за 
снабдијевање („Д-ПРО“) 
 бр. 06-03-1551-12/87/13 

36/14 14.05.2014. V 26.03.2014. 

17. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„ЕСЦО ЕЦО ЕНЕРГИЈА“) 
 бр. 06-03-122-11/2/14 

40/14 23.05.2014. VII 13.05.2014. 

18. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„СВ Енергија“)  
бр. 06-03-86-09/1/14 

40/14 23.05.2014. VII 13.05.2014. 

19. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„ИЕП енергија“)  
бр. 06-03-1560-14/88/13 

40/14 23.05.2014. VII 13.05.2014. 

20. 
Одлука о износу једнократних 
накнада за обраду поднесака  
бр. 06-07-421-03/14 

43/14 30.05.2014. VII 13.05.2014. 

21. 
Правилник за издавање дозвола  
бр. 01-07-421-02/14 

43/14 30.05.2014. VII 13.05.2014. 

22. 

Правилник о методологији о 
начину утврђивања зајамчених 
откупних цијена електричне 
енергије из постројења за 
кориштење обновљивих извора 
енергије и ефикасне когенерације  
бр. 01-07-487-08/14 

50/14 25.06.2014. IX 06.06.2014. 

23. 

Правилник о обавезном удјелу и 
преузимању електричне енергије 
произведене из обновљивих 
извора енергије бр. 01-07-487-
06/14 

50/14 25.06.2014. IX 06.06.2014. 

24. 
Правилник за микро-постројења 
обновљивих извора енергије  
бр. 01-07-487-04/14 

50/14 25.06.2014. IX 06.06.2014. 

25. 

Правилник о методологији за 
утврђивање референтне цијене 
електричне енергије  
бр. 01-07-509-02/14 

50/14 25.06.2014. X 18.06.2014. 

26. 
Одлука о референтној цијени  
бр. 01-07-509-03/14 

52/14 02.07.2014. X 26.06.2014. 

27. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„БРАТСВО“)  
бр. 06-03-361-12/10/14 

53/14 04.07.2014. XI 26.06.2014. 

28. 

Правилник о стјецању статуса 
квалификованог произвођача 
електричне енергије 
 бр. 01-07-487-02/14 

53/14 04.07.2014. IX 06.06.2014. 

29. 

Одлука о утврђивању 
регулаторних накнада за 2014. 
годину  
бр. 08-07-590-01/14 

60/14 25.07.2014. XIII 21.07.2014. 

29. 
Рјешење и дозвола за 
снабдијевање (ХСЕ БХ) бр. 06-
03-179-13/4/14 

61/14 30.07.2014. XIII 21.07.2014. 

30. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„BIOTECH“)  
бр. 06-03-181-10/5/14 

61/14 30.07.2014. XIII 21.07.2014. 

31. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(ЕЛГРАД) бр. 06-03-335-13/9/14 

61/14 30.07.2014. XIII 21.07.2014. 

32. 

Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о јавним 
расправама, рјешавању захтјева, 
спорова и жалби бр. 01-07-634-
02/14  

71/14 03.09.2014. XIV 22.08.2014. 
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33. 

Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о 
арбитражи Регулаторне комисије 
за електричну енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине  
бр. 01-07-634-04/14 

71/14 03.09.2014. XIV 22.08.2014. 

34. 

Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о заштити 
повјерљивих информација бр. 01-
07-634-06/14  

71/14 03.09.2014. XIV 22.08.2014. 

35. 
Рјешење и почетна дозвола за рад 
(Оператор за ОИЕиЕК)  
бр. 06-03-584-04/23/14 

73/14 10.09.2014. XV 04.09.2014. 

36. 
Рјешење и дозвола за 
снабдијевање (AXPO) бр. 06-03-
433-10/13/14 

73/14 10.09.2014. XV 04.09.2014. 

37. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(СОЛИС) бр. 06-03-371-11/11/14 

73/14 10.09.2014. XV 04.09.2014. 

38. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(РЕМЕДИА) бр. 06-03-309-
13/8/14 

73/14 10.09.2014. XV 04.09.2014. 

39. 
Правилник за израду и примјену 
дијаграма оптерећења 
 бр. 01-07-688-02/14 

77/14 24.09.2014. XVI 12.09.2014. 

40. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(Г.П.П.Д. „ВЛАШИЋ-ГРАДЊА“) 
бр. 06-03-307-16/7/14 

80/14 01.10.2014. XVI 12.09.2014. 

41. 

Рјешење и дозвола за 
снабдијевање (PETROL BH OIL 
COMPANY) бр. 06-03-389-
12/12/14 

80/14 01.10.2014. XVI 12.09.2014. 

42. 
Одлука о избору предсједнице  
бр. 01-01-742-01/14 

82/14 08.10.2014. XVII 08.10.2014. 

43. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„ВЕСНА-С“)  
бр. 06-03-244-17/6/14 

82/14 08.10.2014. XVII 08.10.2014. 

44. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„АДРИЈА-ПРОДУКТ“)  
бр. 06-03-564-04/19/14 

82/14 08.10.2014. XVII 08.10.2014. 

45. 

Правилник о методологији за 
израчунавање накнада за 
прикључење и дефинисање 
рокова и услова за прикључак на 
дистрибутивну мрежу  
бр. 01-07-794-04/14 

89/14 31.10.2014. XVIII 24.10.2014. 

46. 

Правилник о снабдијевању 
квалификованих купаца 
електричном енергијом и 
поступку промјене снабдјевача 
бр. 01-07-794-06/14 

89/14 31.10.2014. XVIII 24.10.2014. 

47. 
Општи услови за испоруку 
електричне енергије бр. 01-07-
794-02/14 

89/14 31.10.2014. XVIII 24.10.2014. 

48. 

Одлука о измјени одлуке о 
тарифним ставовима за 
кориснике дистрибутивног 
система Јавног предузећа 
Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д. – Сарајево  
бр. 01-07-794-07/14 

90/14 05.11.2014. XVIII 24.10.2014. 
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49. 

Одлука о измјени одлуке о 
тарифним ставовима за 
кориснике дистрибутивног 
система Јавног подузећа 
„Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне“ 
дионичко друштво  
бр. 01-07-794-08/14 

90/14 05.11.2014. XVIII 24.10.2014. 

50. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„ЕМY“) бр. 06-03-517-16/14/14 

90/14 05.11.2014. XVIII 24.10.2014. 

51. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„ЕСПРО“) бр. 06-03-539-
12/17/14 

90/14 05.11.2014. XVIII 24.10.2014. 

52. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„БИНГО“) бр. 06-03-577-
10/20/14 

90/14 05.11.2014. XVIII 24.10.2014. 

53. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„БАХЕН-ГРАДЊА“) 
 бр. 06-03-562-11/18/14 

90/14 05.11.2014. XVIII 24.10.2014. 

54. 
Рјешење и дозвола за 
снабдијевање (PROENERGY)  
бр. 06-03-631-08/25/14 

90/14 05.11.2014. XVIII 24.10.2014. 

55. 
Рјешење о одузимању дозволе 
(ЧЕЗ БиХ) бр. 06-03-763-01/26/14 

90/14 05.11.2014. XVIII 24.10.2014. 

56. 
Рјешење о одузимању дозволе 
(КОРЛЕА) бр. 06-03-882/31/14 

96/14 26.11.2014. XIX 19.11.2014. 

57. 

Правилник о измјенама 
Правилника о методологији за 
утврђивање референтне цијене 
електричне енергије бр. 01-07-
942-02/14 

100/14 10.12.2014. XX 08.11.2014. 

58. 
Рјешење и дозвола за производњу 
(„ЕКО-САН“)  
бр. 06-03-580-17/22/14 

101/14 12.12.2014. XX 08.12.2014. 

59. 
Одлука о измјени Одлуке број: 
01-07-509-03/14 од 26.06.2014. 
године 

104/14 24.12.2014. XXI 22.12.2014. 

60. 

Одлука о давању сагласности 
Јавном предузећу 
Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д. – Сарајево на 
приједлог цијене услуге јавног 
снабдјевача за пружање 
универзалне услуге  
бр. 07-02-920-01/32/14 

104/14 24.12.2014. XXI 22.12.2014. 

61. 

Одлука о давању сагласности 
Јавном подузећу 
„Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне“ 
дионичко друштво Мостар на 
приједлог цијене услуге јавног 
снабдјевача за пружање 
универзалне услуге  
бр. 07-02-924-02/33/14 

104/14 24.12.2014. XXI 22.12.2014. 

62. 

Одлука о давању сагласности 
Јавном предузећу 
Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д. – Сарајево на 
јединичне износе накнада за 
прикључење на дистрибутивну 
мрежу  
бр. 07-02-977-01/34/14 

104/14 24.12.2014. XXI 22.12.2014. 
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63. 

Одлука о давању сагласности 
Јавном подузећу 
„Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне“ 
дионичко друштво Мостар на 
јединичне износе накнада за 
прикључење на дистрибутивну 
мрежу бр. 07-02-978-01/35/14 

104/14 24.12.2014. XXI 22.12.2014. 

64. 

Одлука о привременој 
регулаторној накнади за период 
01.01.2015. – 30.6.2015. године  
бр. 08-07-979-01/14 

104/14 24.12.2014. XXI 22.12.2014. 

Табела 2. Попис докумената објављених у „ Службеним новинама Федерације БиХ“ у 2014. 
години 
 
1.8. Одлука о референтној цијени електричне енергије у 2014. години 
 

Одлуку о референтној цијени електричне енергије у 2014. години ФЕРК 
је донио, на својој X редовној сједници одржаној у Мостару 26.06.2014. године. 

Референтна цијена електричне енергије за 2014. годину износила је 
0,105696 КМ/кWh (10,5696 фенинга/кWh).  

Чланом 21. став (1) тачка 13) Закона о електричној енергији у ФБиХ, 
односно чланом 10. став (1) тачка м) Статута ФЕРК-а прописано је да ФЕРК 
има надлежност за утврђивање референтне цијене електричне енергије за 
постројења која користе обновљиве изворе и когенерацију. Такође и чланом 25. 
став (7) Закона о кориштењу ОИЕиЕК прописано је да је одређивање 
референтне цијене електричне енергије у надлежности ФЕРК-а. 

Чланом 4. Правилника о методологији за утврђивање референтне цијене 
електричне енергије прописано је да ће ФЕРК у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу тог правилника у складу са одредбама тог правилника 
донијети одлуку о референтној цијени електричне енергије, а да ће цијена бити 
утврђена као производ пондерисане остварене цијене трговине електричном 
енергијом у Федерацији Босне и Херцеговине у периоду од 12 мјесеци (V 
мјесец 2013. године – IV мјесец 2014. године) имаоца ФЕРК-ове дозволе за 
снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда и коефицијента 
подстицаја електричне енергије из обновљивих извора, као и да ће та цијена 
вриједити закључно са 31.12.2014. године.  

ФЕРК је утврдио референтну цијену електричне енергије за 2014. годину 
као производ вриједности пондерисане остварене цијене трговине електричном 
енергијом у Федерацији Босне и Херцеговине од 0,08808 КМ/кWh и 
вриједности коефицијента подстицаја електричне енергије из обновљивих 
извора од 1,2. 
 

1.9.   Одлука о измјени Одлуке о референтној цијени електричне 
енергије 

 

ФЕРК је, на XXI редовној сједници одржаној у Мостару 22.12.2014. 
године, донио Одлуку о измјени Одлуке о референтној цијени електричне 
енергије број 01-07-509-03/14 од 26.06.2014. године. 
С обзиром да је 11.12.2014. године ступио на снагу Правилник о измјенама 
правилника о методологији за утврђивање референтне цијене електричне 
енергије, којим је прописано како референтну цијену електричне енергије 
утврђује ФЕРК приликом доношења одлуке о израчуну гарантованих откупних 
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цијена електричне енергије из постројења за кориштење ОИЕиЕК, указала се 
потреба за измјеном периода важења утврђене референтне цијене електричне 
енергије. У складу с наведеним, у ФЕРК-овој Одлуци број 01-07-509-03/14 од 
26.06.2014. године („Службене новине Федерације БиХ“, број 52/14), у члану 1. 
ријечи „за 2014. годину“ се бришу. 
 
1.10. Одлука о измјенама Одлуке о тарифним ставовима за кориснике 

дистрибутивног система ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине 
д.д. - Сарајево 

 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система примјењују се за 
обрачун и фактурисање услуге коришћења дистрибутивне и преносне мреже 
квалификованим купцима чији су објекти прикључени на дистрибутивну мрежу 
ради надокнаде трошкова кориштења дистрибутивне мреже, односно одобреног 
трошка дистрибуције у износу од 154.737.091 КМ и одобреног трошка за 
покривање дистрибутивних губитака у износу од 36.617.249 КМ, трошкова 
прекомјерно преузете реактивне електричне енергије који се односе на купце 
прикључене на дистрибутивну мрежу у износу од 3.371.312 КМ и припадајућих 
трошкова за покривање губитака на преносној мрежи који се односе на купце 
прикључене на дистрибутивну мрежу (утврђених примјеном тарифе помоћних 
услуга за покривање губитака на преносној мрежи у износу од 9,12 
фенинга/кWh), трошкова преноса за купце прикључене на дистрибутивну 
мрежу, (утврђених примјеном тарифа, преносне мрежарине за снагу у износу од 
1,519 КМ/кW и преносне мрежарине за енергију у износу од 0,578 
фенинга/кWh), трошкова рада НОСБиХ-а који се односе на купце прикључене 
на дистрибутивну мрежу (утврђених примјеном тарифе за рад НОСБиХ-а у 
износу од 0,0558 фенинга/кWh) и трошкова услуга секундарне и терцијарне 
регулације који се односе на купце прикључене на дистрибутивну мрежу 
(утврђених примјеном тарифе за секундарну и терцијарну регулацију у износу 
од 0,2176 фенинга/кWh). 

I tar grupa II tar grupa I tar grupa II tar grupa III tar grupa IV tar grupa 

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

MJERNO MJESTO 
KUPCA

KM 11,00 9,35 1,75 1,75 4,15 2,60 1,75 1,75 1,70

OBR. SNAGA 
  KM/kW/  
mjesec

5,08 7,24 0,00 0,00 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00

VEĆI 1,33 1,58 6,82 8,53 6,89 8,91 6,82 8,53 7,73

MANJI 0,67 0,79 6,82 4,26 3,45 4,45 6,82 4,26 7,73
PREKOMJERNO 

PREUZETA 
REAKTIVNA 
ENERGIJA

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

TARIFNI STAVOVI ZA KORISNIKE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA

DNEVNITARIFNI ELEMENTI
JEDINICA 

MJERE

AKTIVNA ENERGIJA pf/kWh

SREDNJI NAPON NISKI NAPON

35 kV 10 kV
DOMAĆINSTVA OSTALA POTROŠNJA JAVNA 

RASVJETA

 
Табела 3. Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система ЈП Електропривреда БиХ 
д.д. - Сарајево, поечетком до 01.01.2015. године 
 

Разлози за доношење Одлуке о измјени Одлуке о тарифним ставовима за 
кориснике дистрибутивног система ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине 
д.д. - Сарајево је усклађивање Одлуке о тарифним ставовима за кориснике 
дистрибутивног система предузећа ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине 
д.д. - Сарајево („Службене новине Федерације БиХ“ број 18/12 и 102/12) са 
потребама процеса отварања тржишта електричне енергије на начин да се у 
Одлуци о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система поред 
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укупних тарифних ставова за кориснике дистрибутивног система прикажу и 
разложени тарифни ставови да би се трошкови дистрибутивне мрежарине 
расподијелили на припадајуће трошкове дјелатности дистрибуције, трошкове за 
покривање преносних и дистрибутивних губитака, трошкове преноса 
електричне енергије и рада НОСБиХ-а, укључујући трошкове услуга 
секундарне и терцијарне регулације и прекомјерно преузете реактивне 
електричне енергије. 
 

I tar grupa II tar grupa I tar grupa II tar grupa III tar grupa IV tar grupa 

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

MJERNO MJESTO 
KUPCA distribucija

KM 11,00 9,35 1,75 1,75 4,15 2,60 1,75 1,75 1,70

OBR. SNAGA 
distribucija

  KM/kW/  
mjesec

3,557 5,718 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000

VEĆI 0,000 0,000 4,136 5,170 3,876 5,844 4,136 5,170 5,157

MANJI 0,000 0,000 0,000 2,585 1,938 2,922 0,000 2,585 0,000

VEĆI 0,125 0,363 1,224 1,530 1,540 1,395 1,224 1,530 1,174

MANJI 0,063 0,182 0,000 0,765 0,770 0,697 0,000 0,765 0,000

VEĆI 0,029 0,085 0,287 0,359 0,361 0,327 0,287 0,359 0,275

MANJI 0,015 0,043 0,000 0,179 0,180 0,163 0,000 0,179 0,000

VEĆI 0,800 0,771 0,891 1,114 0,758 1,015 0,891 1,114 0,855

MANJI 0,400 0,385 0,000 0,557 0,379 0,508 0,000 0,557 0,000

OBR. SNAGA 
prijenosna tarifa

  KM/kW/  
mjesec

1,519 1,519 0,000 0,000 1,519 0,000 0,000 0,000 0,000

VEĆI 0,0773 0,0744 0,0582 0,0727 0,0732 0,0663 0,0582 0,0727 0,0558

MANJI 0,0386 0,0372 0,0000 0,0364 0,0366 0,0331 0,0000 0,0364 0,0000

VEĆI 0,3013 0,2901 0,2268 0,2835 0,2853 0,2585 0,2268 0,2835 0,2176

MANJI 0,1507 0,1451 0,0000 0,1418 0,1427 0,1292 0,0000 0,1418 0,0000

PREKOMJERNO 
PREUZETA 
REAKTIVNA 
ENERGIJA

pf/kvarh 2,14 2,68 3,22

NISKI NAPON

OSTALA POTROŠNJA JAVNA 
RASVJETA

AKTIVNA ENERGIJA 
tarifa za sistemske 

usluge 
pf/kWh

SREDNJI NAPON

35 kV 10 kV
DOMAĆINSTVA

AKTIVNA ENERGIJA 
prijenosna tarifa

pf/kWh

AKTIVNA ENERGIJA 
tarifa NOS-a

pf/kWh

AKTIVNA ENERGIJA 
distribucija

pf/kWh

AKTIVNA ENERGIJA 
gubitaka 

distributivne mreže
pf/kWh

AKTIVNA ENERGIJA 
gubitaka prijenosne 

mreže
pf/kWh

TARIFNI ELEMENTI
JEDINICA 

MJERE
DNEVNI

 
Табела 4. Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система ЈП Електропривреда БиХ 
д.д. - Сарајево, са почетком примјене од 01.01.2015. године 
 
Одлуку о измјени Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног 
система ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево, са почетком 
примјене од 01.01.2015. године ФЕРК је донио на XVIII редовној сједници 
одржаној у Мостару 24.10.2014. године. 
 
1.10.1. Одлука о измјенама Одлуке о тарифним ставовима за кориснике 

дистрибутивног система ЈП „Електропривреда Хрватске заједнице 
Херцег Босне“ д.д. Мостар 

 

ФЕРК је на XVIII редовној сједници одржаној у Мостару 24.10.2014. 
године донио Одлуку о измјени Одлуке о тарифним ставовима за кориснике 
дистрибутивног система Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице 
Херцег Босне“ д.д. Мостар, са почетком примјене од 01.01.2015. године.  

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система примјењују се за 
обрачун и фактурисање услуге кориштења дистрибутивне и преносне мреже 
квалификованим купцима чији су објекти прикључени на дистрибутивну мрежу 
ради надокнаде трошкова кориштења дистрибутивне мреже, односно одобреног 
трошка дистрибуције у износу од 54.162.000 КМ и одобреног трошка за 
покривање дистрибутивних губитака у износу од 16.453.061 КМ, трошкова 
прекомјерно преузете реактивне електричне енергије који се односе на купце 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2014. годину 

 34

прикључене на дистрибутивну мрежу у износу од 1.016.092 КМ и припадајућих 
трошкова за покривање губитака на преносној мрежи који се односе на купце 
прикључене на дистрибутивну мрежу (утврђених примјеном тарифе помоћних 
услуга за покривање губитака на преносној мрежи у износу од 0,2575 
фенинга/кWh), трошкова преноса за купце прикључене на дистрибутивну 
мрежу, (утврђених примјеном тарифа преносне мрежарине за снагу у износу од 
1,519 КМ/кW и преносне мрежарине за енергију у износу од 0,578 
фенинга/кWh), трошкова рада НОСБиХ-а који се односе на купце прикључене 
на дистрибутивну мрежу (утврђених примјеном тарифе за рад НОСБиХ-а у 
износу од 0,0558 фенинга/кWh) и трошкова услуга секундарне и терцијарне 
регулације који се односе на купце прикључене на дистрибутивну мрежу 
(утврђених примјеном тарифе за секундарну и терцијарну регулацију у износу 
од 0,2176 фенинга/кWh). 

  

I tar grupa II tar grupa I tar grupa II tar grupa III tar grupa 

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

VIŠI 7,73 8,71 6,64 6,64 11,12 11,12 11,12 1,80

NIŽI 5,94 6,70 5,11 5,11 8,56 8,56 8,56 1,38

VEĆI 2,05 2,47 7,61 9,51 7,98 11,31 9,05 10,69

MANJI 1,02 1,24 0,00 4,75 3,99 5,65 0,00 0,00

VEĆI 1,57 1,90 5,85 7,31 6,14 8,70 6,96 8,22

MANJI 0,79 0,95 0,00 3,66 3,07 4,35 0,00 0,00
PREKOMJERNO 

PREUZETA 
REAKTIVNA 
ENERGIJA

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

TARIFNI STAVOVI ZA KORISNIKE DISTRIBUTIVNOG SUSTAVA

AKTIVNA 
ENERGIJA 

pf/kWh
VIŠI

NIŽI

TARIFNI 
ELEMENTI

JEDINICA 
MJERE

TARIFNI STAVOVI za 
korisnike 

distributivnog sustava

OBR. SNAGA 
  KM/kW/  
mjesec

SREDNJI NAPON NISKI NAPON

SEZONSKI DNEVNI 35 kV 10 kV
KUĆANSTVA OSTALA POTROŠNJA JAVNA 

RASVJETA

 
Табела 5. Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система ЈП „ Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар са примјеном до 01.01.2015. године 
 

Разлози за доношење Одлуке о измјени Одлуке о тарифним ставовима за 
кориснике дистрибутивног система ЈП „Електропривреда Хрватске заједнице 
Херцег Босне“ д.д. Мостар је усклађивање Одлуке о тарифним ставовима за 
кориснике дистрибутивног система подузећа ЈП „Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне“ д.д. Мостар („Службене новине Федерације БиХ“ број 
18/12 и 102/12) са потребама процеса отварања тржишта електричне енергије на 
начин да се у Одлуци о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног 
система поред укупних тарифних ставова за кориснике дистрибутивног система 
прикажу и разложени тарифни ставови да би се трошкови дистрибутивне 
мрежарине расподијелили на припадајуће трошкове дјелатности дистрибуције, 
трошкове за покривање преносних и дистрибутивних губитака, трошкове 
преноса електричне енергије и рада НОСБиХ-а, укључујући трошкове услуга 
секундарне и терцијарне регулације и прекомјерно преузете реактивне 
електричне енергије. 
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I tar grupa II tar grupa I tar grupa II tar grupa III tar grupa 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

VIŠI 5,953 6,909 4,849 4,849 9,347 9,347 9,347 0,000

NIŽI 4,579 5,315 3,730 3,730 7,190 7,190 7,190 0,000

VEĆI 0,000 0,000 4,269 5,336 3,708 7,086 5,669 7,476

MANJI 0,000 0,000 0,000 2,668 1,854 3,543 0,000 0,000

VEĆI 0,000 0,000 3,284 4,105 2,852 5,451 4,361 5,750

MANJI 0,000 0,000 0,000 2,052 1,426 2,725 0,000 0,000

VEĆI 0,228 0,521 1,867 2,334 2,391 2,362 1,890 1,797

MANJI 0,114 0,260 0,000 1,167 1,195 1,181 0,000 0,000

VEĆI 0,175 0,400 1,437 1,795 1,839 1,817 1,454 0,383

MANJI 0,088 0,200 0,000 0,898 0,920 0,909 0,000 0,000

VEĆI 0,385 0,414 0,319 0,399 0,408 0,403 0,323 0,307

MANJI 0,192 0,207 0,000 0,199 0,204 0,202 0,000 0,000

VEĆI 0,296 0,319 0,245 0,307 0,314 0,310 0,248 0,236

MANJI 0,148 0,159 0,000 0,153 0,157 0,155 0,000 0,000

VEĆI 1,014 1,087 0,814 1,018 1,042 1,030 0,824 0,783

MANJI 0,507 0,544 0,000 0,509 0,521 0,515 0,000 0,000

VEĆI 0,780 0,836 0,626 0,783 0,802 0,792 0,634 0,603

MANJI 0,390 0,418 0,000 0,391 0,401 0,396 0,000 0,000

VIŠI 1,773 1,797 1,795 1,795 1,775 1,775 1,775 1,795

NIŽI 1,364 1,383 1,381 1,381 1,365 1,365 1,365 1,381

VEĆI 0,0858 0,0920 0,0689 0,0861 0,0882 0,0871 0,0697 0,0663

MANJI 0,0429 0,0460 0,0000 0,0430 0,0441 0,0436 0,0000 0,0000

VEĆI 0,0660 0,0708 0,0530 0,0662 0,0678 0,0670 0,0536 0,0510

MANJI 0,0330 0,0354 0,0000 0,0331 0,0339 0,0335 0,0000 0,0000

VEĆI 0,3345 0,3587 0,2685 0,3357 0,3438 0,3397 0,2718 0,2585

MANJI 0,1672 0,1793 0,0000 0,1678 0,1719 0,1698 0,0000 0,0000

VEĆI 0,2573 0,2759 0,2066 0,2582 0,2645 0,2513 0,2090 0,1988

MANJI 0,1286 0,1380 0,0000 0,1291 0,1322 0,1307 0,0000 0,0000
PREKOMJERNO 

PREUZETA 
JALOVA 
ENERGIJA

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

TARIFNI 
ELEMENTI

JEDINICA 
MJERE

TARIFNI STAVOVI za 
korisnike 

distributivnog sustava
SREDNJI NAPON NISKI NAPON

SEZONSKI DNEVNI 35 kV 10 kV
KUĆANSTVA OSTALA POTROŠNJA JAVNA 

RASVJETA

OBR. SNAGA 
distribucija

  KM/kW/  
mjesec

AKTIVNA 
ENERGIJA 

distribucija
pf/kWh

VIŠI

NIŽI

AKTIVNA 
ENERGIJA 
gubitaka 

distributivne 
mreže

pf/kWh
VIŠI

NIŽI

AKTIVNA 
ENERGIJA 
gubitaka 

prijenosne 
mreže

pf/kWh
VIŠI

NIŽI

AKTIVNA 
ENERGIJA 

prijenosna tarifa
pf/kWh

VIŠI

NIŽI

OBR. SNAGA 
prijenosna tarifa

  KM/kW/  
mjesec

AKTIVNA 
ENERGIJA tarifa 

NOS-a
pf/kWh

VIŠI

NIŽI

AKTIVNA 
ENERGIJA tarifa 
za sistemske 

usluge 

pf/kWh
VIŠI

NIŽI

 
Табела 6. Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система ЈП „ Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар са примјеном од 01.01.2015. године 
 
1.10.2. Одлуке о давању сагласности ЈП Електропривреда БиХ д.д. – 

Сарајево и ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар на јединичне 
износе накнада за прикључење на дистрибутивну мрежу  

           Према члану 21. став (1) тачка 8) и члану 83. став (3) Закона о 
електричној енергији у ФБиХ, ФЕРК је надлежан за давање сагласности или 
утврђивање износа накнада за прикључак на дистрибутивну мрежу.  

На основу Правилника о методологији за израчунавање накнада за 
прикључење и дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну 
мрежу прописано је да ради давања сагласности на јединичне износе накнада за 
прикључење од ФЕРК-а, ОДС-ови, достављају ФЕРК-у износ просјечних 
вриједности инвестиција електроенергетских објеката дистрибутивне мреже 
према табелама из Прилога Правилника и јединичне износе накнаде за 
прикључење за НН и СН дистрибутивну мрежу. Јединични износ накнаде за 
прикључење представља 50% од израчунате просјечне вриједности 
инвестиције.  
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ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево је доставило ФЕРК-у 
19.12.2014. године своју Одлуку о утврђивању износа просјечних вриједности 
инвестиција електроенергетских објеката дистрибутивне мреже и јединичних 
износа накнада за прикључење крајњих купаца/произвођача на дистрибутивну 
мрежу.  

На основу пажљиве анализе достављених јединичних износа накнада за 
прикључење на дистрибутивну мрежу, ФЕРК је утврдио да су исте утврђене у 
складу са Правилником о методологији за израчунавање накнада за 
прикључење и дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну 
мрежу, па је одлучено да је: 

- јединични износ накнаде за прикључење објекта на нисконапонском 
нивоу дистрибутивне мреже 195,00 КМ/кW, 

- јединични износ накнаде за прикључење објекта на 
средњенапонском нивоу дистрибутивне мреже 140,00 КМ/кW. 

Своју Одлуку о утврђивању износа просјечних вриједности инвестиција 
електроенергетских објеката дистрибутивне мреже и јединичних износа 
накнада за прикључење крајњих купаца/произвођача на дистрибутивну мрежу 
ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар је доставило ФЕРК-у 19.12.2014. 
године. 

На основу пажљиве анализе достављених јединичних износа накнада за 
прикључење на дистрибутивну мрежу, ФЕРК је утврдио да су исте утврђене у 
складу са Правилником о методологији за израчунавање накнада за 
прикључење и дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну 
мрежу, па је одлучено да је: 

- јединични износ накнаде за прикључење објекта на нисконапонском 
нивоу дистрибутивне мреже 195,00 КМ/кW, 

- јединични износ накнаде за прикључење објекта на 
средњенапонском нивоу дистрибутивне мреже 140,00 КМ/кW. 

Правилником о методологији за израчунавање накнада за прикључење и 
дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну мрежу прописано 
је да се јединични износи накнада за прикључење на дистрибутивну мрежу 
примјењују од 01.01.2015. године. 
 
1.10.3. Одлука о давању сагласности ЈП Електропривреда БиХ д.д. – 

Сарајево на приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање 
универзалне услуге  
  
Правилником о снабдијевању квалификованих купаца електричном 

енергијом и поступку промјене снабдјевача, прописано је да јавни снабдјевач 
предлаже цијене услуге јавног снабдјевача, по којима испоручује електричну 
енергију у оквиру универзалне услуге, у складу са Методологијом за 
утврђивање цијена услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге у 
Федерацији БиХ, а ФЕРК даје сагласност на предложене цијене. 

Приједлог цијене услуге јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. 
– Сарајево, је заснован на трошковима одобреним у III тарифном поступку 
проведеном за ово јавно предузеће у 2011. години, увећаним за дио трошкова 
произашлих из обавеза по накнадама из Закона о издавању и усмјеравању 
дијела прихода предузећа остварених радом термоелектрана, затим  и трошкови 
накнада по Закону о водама Херцеговачко-неретванског кантона као и 
трошкови накнада за загађење вазуха које је ово јавно предузеће обавезно 
плаћати у складу са Законом о заштити околине Федерације БиХ. Приједлог 
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цијене је заснован и на износу референтне цијене електричне енергије утврђене 
Одлуком ФЕРК-а у износу од 105,696 КМ/МWh. Слиједећи наведено, ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, као јавни снабдјевач, за 2015. годину 
осигурава потребну електричну енергију и снагу за квалификоване купце који 
имају право снабдијевања електричном енергијом од јавног снабдјевача у 
оквиру универзалне услуге по просјечној цијени од 75,2 КМ/МWh. Предложене 
цијене јавног снабдјевача Јавног предузећа Електропривреда БиХ д.д. – 
Царајево су за купце из категорије домаћинство увећане за 4,33%, док су за 
купце из категорије остала потрошња увећане за 0,88%. У постојећим цијенама 
и даље је присутно унакрсно субвеционисање, на начин да купци из категорије 
остала потрошња субвенционишу купце из категорије домаћинство у износу од 
цца 25.000.000 КМ. 

Приједлог цијене услуге јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. 
– Сарајево је био сљедећи: 

 

 
 
Табела 7. Приједлог цијене услуге јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево  
 

На основу пажљиве анализе достављених приједлога цијена услуге 
јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге, ФЕРК је утврдио да је 
приједлог цијене услуге јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. – 
Сарајево за 2015. годину утврђен у складу са Методологијом за утврђивање 
цијена услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге у Федерацији 
БиХ, те је на XXI редовној сједници одржаној у Мостару 22.12.2014. године 
донио Одлуку о давању сагласности ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево на 
приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге. 
Одлука је објављена у „Службеним новинама Федерације БиХ“ број 104/14. 
 
1.10.4. Одлука о давању сагласности ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 

Мостар на приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање 
универзалне услуге 
  
Приједлог цијене услуге јавног снабдјевача ЈП „Електропривреда ХЗ 

ХБ“ д.д. Мостар, је био заснован на просјечној цијени од 76,4 КМ/МWh. 
Наведена цијена укључује просјечну производну цијену одобрену у задњем 
проведеном тарифном поступку (увећану за додатну накнаду за 
хидроакумулацију), откуп електричне енергије из обновљивих извора енергије 
по референтној цијени електричне енергије која Одлуком ФЕРК-а износи 
105,696 КМ/МWh, те просјечној цијени набавке остварене на тржишту. 

ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, као јавни снабдјевач 
предложило је увођење нових тарифних група IV и V унутар категорије остала 
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потрошња. Предложене цијене јавног снабдјевача ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ 
д.д. Мостар су за купце из категорије домаћинство увећане за 1,97%, док су за 
купце из категорије остала потрошња умањене за 3,59%. У постојећим цијенама 
и даље је присутно унаксрно субвенционисање, на начин да купци из категорије 
остала потрошња субвенционишу купце из категорије домаћинство у износу од 
цца 7.600.000КМ. 

Приједлог цијене услуге јавног снабдјевача ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар је био сљедећи: 
 

 
Табела 8. Приједлог цијене услуге јавног снабдјевача ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 

На основу пажљиве анализе достављених приједлога цијена услуге 
јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге, ФЕРК је утврдио да је 
приједлог цијене услуге јавног снабдјевача, ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар за 2015. годину утврђен у складу са Методологијом за утврђивање 
цијена услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге у Федерацији 
БиХ, те је на XXI редовној сједници одржаној у Мостару 22.12.2014. године 
донио Одлуку о давању сагласности ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
на приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге. 
Одлука је објављена у „Службеним новинама Федерације БиХ“ број 104/14. 
 

 
1.10.5.  Одлука о усвајању израчуна гарантованих откупних цијена 

електричне енергије из постројења за коришћење обновљивих извора 
енергије и ефикасну когенерацију 

 

ФЕРК је на XII редовној сједници одржаној у Мостару 07.07.2014. 
године, примјеном методологије прописане Правилником о методологији о 
начину утврђивања гарантованих откупних цијена електричне енергије из 
постројења за кориштење обновљивих извора енергије и ефикасне 
когенерације, те узимајући у обзир утврђену референтну цијену електричне 
енергије за 2014. годину на основу свог Правилника о методологији за 
утврђивање референтне цијене електричне енергије („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 50/14) и Одлуке од 26.06.2014. године („Службене 
новине Федерације БиХ“ број 52/14), припремио израчун и тарифних 
коефицијената, односно гарантованих откупних цијена електричне енергије, 
обзиром да се гарантоване откупне цијене израчунавају тако да се одговарајући 
тарифни коефицијенти помноже са референтном цијеном. Наведени израчун је 
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припремљен у циљу утврђивања приједлога гарантованих откупних цијена 
електричне енергије од Федералног министарства енергије, рударства и 
индустрије, на који Влада Федерације Босне и Херцеговине даје сагласност. 
Приликом припреме израчуна гарантованих откупних цијена електричне 
енергије, ФЕРК је водио рачуна о смјерницама датим у Правилнику о 
методологији о начину утврђивања гарантованих откупних цијена електричне 
енергије из постројења за коришћење обновљивих извора енергије и ефикасне 
когенерације. На основу истог, ФЕРК је направио модел за израчун тарифних 
коефицијената и одраз прорачуна истог је табеларни приказ дат у Табели 9. 
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Тип постројења 
према врсти 
примарног 

извора енергије 

Снага 
Сати 
рада 

Јединична 
вриједност  
инвестиције 

(ТИНВ) 

Трошкови 
рада,  и 

одржавања 
(ТР&О) 

Трошкови 
горива 
(Тгорива) 

Фактор 
надокнаде 
уложеног 
капитала 

(Фз,н) 

 
Трошкови 
производње 
по јединици 
електричне 
енергије 

(ТПц) 
 

 
Референтн
а цијена 

(РЦ) 

 
Тарифни 

коефицијент 
(Ц) 

Гарантована 
цијена 
(ГЦ) 

 кW x/год КМ/кW КМ/кW КМ/кWh % КМ/кWh КМ/кWh  КМ/кWh 

 1 2 3 4 5 6 
7=5+4/2 
+(3*6)/2 

8 9=7/8 10=8*9 

Хидроелектран
а 

              

а) микро 23 4.100 3.500 705 0 13,90 0,29036 0,105696 2,7471  0,29036 

б) мини 150 4.100 3.500 260 0 13,90 0,18192 0,105696 1,7211  0,18192 

ц) мала 1.000 4.100 3.100 134 0 13,90 0,13751 0,105696 1,3010  0,13751 

д) средња 10.000 4.100 2.900 105 0 13,90 0,12373 0,105696 1,1706  0,12373 

е) велика - - - - - - - - - - 

Вјетроелектра
на 

           

а) микро 23 2.500 3100 498 0 13,90 0,37124 0,105696 3,5123  0,37124 

б) мини 150 2.500 3.100 124 0 13,90 0,22140 0,105696 2,0947  0,22140 

ц) мала 1.000 2.500 2.900 71 0 13,90 0,18917 0,105696 1,7898  0,18917 

д) средња 10.000 2.500 2.550 47 0 13,90 0,16033 0,105696 1,5169  0,16033 

е) велика 15.000 2.500 2.350 43 0 13,90 0,14766 0,105696 1,3971  0,14766 

Соларна 
електрана 

           

а) микро 23 1.500 3.900 386 0 13,90 0,61814 0,105696 5,8483  0,61814 

б) мини 150 1.500 3.900 169 0 13,90 0,47335 0,105696 4,4784  0,47335 

ц) мала 1.000 1.500 3.520 102 0 13,90 0,39326 0,105696 3,7206  0,39326 

д) средња - - - - - - - - -  - 

е) велика - - - - - - - - -  - 

Геотермална 
електрана 

           

а) микро - - - - - - - - - - 

б) мини - - - - - - - - - - 

ц) мала - - - - - - - - - - 

д) средња - - - - - - - - - - 

е) велика - - - - - - - - - - 

Електрана на 
биомасу 

           

а) микро 23 6.500 7.000 708 0,055 13,90 0,31292 0,105696 2,9605  0,31292 

б) мини 150 6.500 6.800 326 0,055 13,90 0,24987 0,105696 2,3640  0,24987 

ц) мала 1.000 6.500 6.600 294 0,055 13,90 0,24067 0,105696 2,2770  0,24067 

д) средња 10.000 6.500 6.600 206 0,055 13,90 0,22706 0,105696 2,1482 0,22706 

е) велика - - - - - - - - - - 

Електрана на 
бигас 

           

а) микро 23 8.000 5.800 570 0,039 13,90 0,91610 0,105696 8,6673  0,91610 

б) мини 150 8.000 5.800 195 0,039 13,90 0,66637 0,105696 6,3046  0,66637 

ц) мала 1.000 7.000 7.800 376 0,039 13,90 0,27891 0,105696 2,6388  0,27891 

д) средња - - - - - - - - - - 

е) велика - - - - - - - - - - 

Електрана која 
користи 
енергију мора 

          

а) микро - - - - - - - - - - 

б) мини - - - - - -- - - - - 

ц) мала -- - - - - - - - - - 
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Табела 9. Модел за израчун тарифних коефицијената 
 
 

2.     ОДЛУКЕ СУДА - ТУЖБЕ 
 

Кантонални суд у Сарајеву је 12.05.2010. године доставио ФЕРК-у тужбу 
Е.Ј. и Т.Х. из С. којом је тужилац покренуо управни спор ради поништења 
Рјешења Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине - ФЕРК број: 04-01-834-13/09 од 22.01.2010. године. Након 
одговора ФЕРК-а на тужбу Кантонални суд у Сарајеву је Пресудом број 09 0 У 
005508 10 У од 17.01.2014. године тужбу тужилаца Е.Ј. и Т.Х. из С. одбио. 
Захтјев за ванредно преиспитивање судске одлуке – Пресуде Кантоналног суда 
у Сарајеву број 09 0 У 005508 10 У од 17.01.2014. године Кантонални суд у 
Сарајеву доставио је ФЕРК-у 14.04.2014. године, на који је ФЕРК упутио 
одговор 18.04.2014. године. Поступак пред Врховним судом Федерације БиХ је 
окончан доношењем Пресуде Врховног суда Федерације БиХ број 09 0 У 
005508 14 Увп од 06.11.2014. године, којом је Захтјев за ванредно 
преиспитивање судске одлуке уважен, а Пресуда Кантоналног суда у Сарајеву 
број 09 0 У 005508 10 У од 17.01.2014. године преиначена. 

Кантонални/Жупанијски суд у Мостару је 17.01.2012. године доставио 
ФЕРК-у тужбу С.А. из К. којом је тужилац покренуо управни спор ради 
поништења Рјешења Регулаторне комисије за електричну енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК број 04-01-502-03/11 од 30.09.2011. 
године. Након одговора ФЕРК-а 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 К. одбио као неосновану. 15.01.2013. године 
Кантонални/Жупанијски суд у Мостару тражио је од ФЕРК-а све списе 
предмета ради просљеђивања Врховном суду Федерације БиХ због ванредног 
преиспитивања пресуде. Захтјев за ванредно преиспитивање судске одлуке – 
Пресуде Кантоналног/Жупанијског суда у Мостару број 07 0 У 006038 12 У од 

д) средња - - - - - - - - - - 

е) велика - - - - - - - - - - 

Електрана која 
користи 
комунални 
отпад 

           

а) микро - - - - - - - - - - 

б) мини - - - - - - - - - - 

ц) мала - - - - - - - - - - 

д) средња - - - - - - - - - - 

е) велика - - - - - - - - - - 

Постројење 
ефикасне 
когенерације*  

              

а) микро - - - - - - 0,15419 0,105696 1,4588 0,15419  

б) мини - - - - - - 0,15419 0,105696 1,4588  0,15419 

ц) мала - - - - - - 0,15419 0,105696 1,4588  0,15419 

д) средња 5.000  
 5.75

0 
2.600 90 0,068 13,90 0,15419 0,105696 1,4588  0,15419 

е) велика - - - - - - - - - - 

• Приликом израчуна тарифног коефицијента за постројења ефикасне когенерације кориштена је формула [11] предметног Правилника при чему је за 
Птоплота узет износ од 68КМ/МWhth 
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12.12.2012. године Врховни суд Федерације БиХ доставио је ФЕРК-у 
25.07.2014. године, на који је ФЕРК упутио одговор 25.07.2014. године.   

Пресуда Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број 07 0 У 
006038 13 Увп од 05.03.2015. године у ФЕРК је примљена 10.04.2015. године, те 
се истом  Захтјев за ванредно преиспитивање судске одлуке уважава, пресуда 
Кантоналног суда/Жупанијског Мостар број 07 0 У 006038 12 У од 12.12.2012. 
године се преиначава и рјешава тако што се тужба тужитеља уважава, оспорено 
Рјешење ФЕРК-а  број: 04-01-502-03/11 од 30.09.2011. године поништава и 
предмет враћа ФЕРК-у на поновно рјешавање. Рјешење ФЕРК-а број 04-01-502-
13/11 по наведеној пресуди донесено је на VII редовној сједници 24.04.2015. 
године. 

Кантонални/Жупанијски суд у Мостару је 12.12.2012. године доставио 
ФЕРК-у тужбу Алуминија 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, 
донесених у тарифном поступку. Након одговора ФЕРК-а на тужбу 
Кантонални/Жупанијски суд у Мостару је Пресудом број 07 0 У 006629 12 У од 
06.03.2014. године тужбу тужиоца Алуминиј д.д. Мостар одбио као неосновану. 

Кантонални/Жупанијски суд у Мостару је 06.03.2013. године доставио 
ФЕРК-у тужбу МЗ Гојевићи и др. којом је тужилац покренуо управни спор ради 
поништења Рјешења Регулаторне комисије за електричну енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК број 06-03-372-15/12/12 од 11.07.2012. 
године о издавању претходне дозволе за изградњу производног објекта мХЕ 
Луке привредном друштву „COMPANY PEEB“ д.о.о. Травник. Након одговора 
ФЕРК-а на тужбу Кантонални/Жупанијски суд у Мостару је Пресудом број 07 0 
У 007497 13 У од 12.03.2014. године тужбу тужиоца МЗ Гојевићи и др. одбио 
као неосновану. Врховни суд Федерације БиХ је 23.05.2014. године доставио 
ФЕРК-у захтјев за ванредно преиспитивање судске одлуке, односно напријед 
наведене пресуде Кантоналног/Жупанијског суда у Мостару, поднијетог од 
тужиоца МЗ Гојевићи и др., а на који је ФЕРК упутио одговор 30.05.2014. 
године. Поступак пред Врховним судом Федерације БиХ је у току. 

Кантонални суд у Новом Травнику је 14.01.2014. године доставио ФЕРК-
у тужбу Д.С. из Ј., којом је покренут управни спор ради поништења Рјешења 
Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 
број 04-05-1154-05/13 од 06.12.2013. године. Одговор на тужбу ФЕРК је упутио 
23.01.2014. године, а Кантонални суд у Новом Травнику је 25.06.2014. године 
донио Пресуду број 06 0 У 006504 14 У, којом је тужба одбијена као 
неоснована. 

Кантонални суд у Бихаћу је 29.12.2014. године доставио ФЕРК-у тужбу 
тужитеља TEMPIC-F&A д.о.о. Кључ, којом је покренут управни спор ради 
поништења Рјешења Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине - ФЕРК број 04-05-914-07/13 од 21.11.2013. године, на коју тужбу 
је ФЕРК упутио одговор 27.01.2015. године. Кантонални суд у Бихаћу је ФЕРК-
у 30.03.2015. године доставио своју Пресуду број 01 0 У 008401 13 У од 
23.03.2015. године, којом се тужба уважава, оспорено Рјешење туженог број 04-
05-9л4-07/13 од 21.11.2013. године поништава и предмет враћа туженом органу 
на поновни поступак. Рјешење ФЕРК-а број 04-05-914-34/13 по наведеној 
пресуди донесено је на VI редовној сједници 14.04.2015. године. 
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3. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА  
 

Издавање дозвола за обављање електропривредних дјелатности – 
дозвола за рад, издавање дозволе за рад Оператору за ОИЕиЕК и претходне 
сагласности за изградњу директног вода су дјелатности које произлазе из 
Закона о електричној енергији у ФБиХ.  

Правилником за издавање дозвола прописано је да ФЕРК води збирни 
регистар дозвола за рад и претходних сагласности у електронској форми, као и 
списак поднесених захтјева за дозволе на својој интернетској страници. Тај 
регистар је уређен и редовно се ажурира. 
 
3.1. Преглед издатих дозвола у 2014. години 
 

У извјештајном периоду ФЕРК је прегледао захтјеве за издавање дозвола 
за обављање електропривредних дјелатности - дозвола за рад и захтјев за 
издавање дозволе за рад Оператору ОИЕиЕК. Укупно је у 2014. години издато 
25 дозвола, од чега 19 дозвола за производњу електричне енергије, дозволa за 
рад Оператору ОИЕиЕК и пет дозвола за снабдијевање електричном енергијом 
II реда. У табели која слиједи дат је поименични преглед привредних друштава 
којима су издате дозволе за обављање електроенергетских дјелатности:    
 

Врста дозвола Ималац дозволе Датум 
издавања 

Период 
важења 

Дозвола за рад за 
производњу 
електричне 
енергије 

„ЕБХ“ д.о.о. Сарајево 22.01.2014. 5 година 
„ХЕ Енергy“ д.о.о. Столац 06.03.2014. 5 година 
„ЕЦО ЕНЕРГY“ д.о.о. Грачаница (обнова) 26.03.2014. 10 година 
„СВ Енергија“ д.о.о. Тешањ 13.05.2014. 10 година 
„ЕСЦО ЕЦО ЕНЕРГИЈА“ Д.О.О. Ливно 13.05.2014. 5 година 
„ИЕП енергија“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље (измјена) 13.05.2014. до 27.06.2021. 
„БРАТСТВО“ д.д. Горњи Вакуф-Ускопље 26.06.2014. 5 година 
„ЕЛГРАД“ д.о.о. Јајце (измјена) 21.07.2014. до 06.04.2018. 
„БИОТЕЦХ“ д.о.о. Бусовача 21.07.2014. 10 година 
   „РЕМЕДИА“ д.о.о. Тузла 22.08.2014. 10 година 
  „СОЛИС“ д.о.о. Лукавац 22.08.2014. 5 година 
 „Г.П.П.Д „ВЛАШИЋ-ГРАДЊА“ Травник (обнова) 12.09.2014. 10 година 
„ВЕСНА-С“ д.о.о. Бугојно  (обнова) 01.10.2014. 10 година 
„АДРИЈА-ПРОДУКТ“ д.о.о. ЗЕНИЦА (измјена) 01.10.2014. до 13.08.2017. 
„БАХЕН-ГРАДЊА“ д.о.о. Сарајево 24.10.2014. 5 година 
„ЕМY“ д.о.о. Зеница 24.10.2014. 5 година 
„БИНГО“ д.о.о. Тузла 24.10.2014. 5 година 
„ЕСПРО“ д.о.о. Доњи Вакуф 24.10.2014. 5 година 

„ЕКО-САН“ д.о.о. Сарајево 08.12.2014. 10 година 

Дозвола за рад za 
ОИЕиЕК  

Оператор за ОИЕиЕК 04.09.2014. 2 године 

Дозвола за 
снабдијевање  
електричном 
енергијом 
 – дозвола II реда 

„Д-ПРО“ д.о.о. Сарајево 26.03.2014. 2 године 
ХСЕ БХ д.о.о. из Сарајева (измјена) 21.07.2014. до 29.11.2017. 
Аxпо БХ д.о.о. из Сарајева (обнова) 22.08.2014 5 година 
„ПЕТРОЛ БХ ОИЛ ЦОМПАНY“ д.о.о. Сарајево 
(обнова) 

12.09.2014. 5 година 

ПРОЕНЕРГY д.о.о. Мостар 24.10.2014. 5 година 
Табела 10. Преглед издатих дозвола у извјештајном периоду 
 
Осим наведених издатих дозвола за рад обрађено је и захтјевi за издавање 
дозвола и то: 

1. „ГРИД БХ“ д.о.о. Сарајево, захтјев за обнову дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (дозвола издана 14.01.2015. године), 
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2. „НИНО-ХА“ д.о.о. Добој Југ, захтјев за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (дозвола издана 03.02.2015. године), 

3. ПРИМОРКА д.о.о. ШИРОКИ БРИЈЕГ, захтјев за издавање дозволе за 
снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда (дозвола издана 
03.02.2015. године), 

4. „БЕА“ д.о.о. Мекиш бб – Тешањ, захтјев за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (закључак 04.09.2014. – повлачење 
захтјева), 

5. ДФ ГРАДЊА д.о.о. Коњиц, захтјев за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (дозвола издана 14.04.2015. године), 

6. „БЕА“ д.о.о. Мекиш бб – Тешањ, захтјев за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (дозвола издана 14.04.2015. године), и 

7. „ГРАНД 99“ д.о.о. Травник, захтјев за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (у поступку пред ФЕРК-ом). 
 

Врсте дозвола за рад и период важења објављени су и у збирном регистру 
ФЕРК-а, који се може наћи и на интернетској страници ФЕРК-а www.ferk.ba.  

Табела 11. Статистика обрађених захтјева 
 
У Табели 12. приказан је преглед постројења из обновљивих извора енергије на 
основу којих су имаоци дозвола за рад за производњу електричне енергије 
стекли статус квалификованог произвођача, према врсти технологије, за период 
од 2010. до 2014. године. 
 
Врста постројења 
за кориштење 
ОИЕиЕК 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

мХЕ 20 30 32 33 42 
СЕ 0 0 5 18 32 
ВЕ 0 0 1 1 1 
депонијски плин** 1 1 1 1 1 
Укупно 21 31 39 53 76 
            
** дозвола за рад за производњу електричне енергије није обновљена али је објекат евидентиран будући да је 
изграђен 

 
Табела 12. Преглед изграђених постројења који користе ОИЕ (Постројења ОИЕиЕК)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 1. Преглед 
изграђених 
pостројења 
ОИЕиЕК по врсти 
технологије 
 

Број издатих 
дозвола - 
лиценци 

Број одбачених захтјева за издавање 
дозвола-лиценци 

Број захтјева за 
лиценце у 

поступку пред 
ФЕРК-ом 

Укупан број 
обрађених захтјева 
за лиценце у 2014. 

години 
непотпунос
т 

ненадлежнос
т 

повлачење 
захтјева 

25 0 0 1 6 32 
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3.2. Одузимање дозвола за рад – лиценци за обављање електропривредне 

дјелатности снабдијевања електричном енергијом II реда 
 

Чланом 21.  став (1)  Закона о електричној енергију у ФБиХ прописане 
су надлежности ФЕРК-а, те уз остало, и издавање, обнова, пренос или 
одузимање дозвола за производњу електричне енергије, дистрибуцију, 
снабдијевање и трговину електричном енергијом и Оператора за ОИЕиЕК. Исто 
тако, законским и подзаконским правилима и прописима је речено да је ималац 
дозволе дужан достављати податке и информације у траженим роковима, те 
сарађивати са ФЕРК-ом, испуњавати обавезе утврђене дозволом за рад. Уз то, 
Правилником за издавање дозвола  прописано је да ће ФЕРК одузети дозволу 
уколико: ималац дозволе не поштује услове и рокове утврђене дозволом за рад; 
ималац дозволе одлучи не обављати електропривредну дјелатност за коју је 
издата дозвола за рад; ималац дозволе не пружа ФЕРК-у захтијеване 
информације и податке у периоду важења дозволе за рад неопходне за 
обављање послова из надлежности ФЕРК-а; ималац дозволе је дао неистините 
податке, на основу којих је ФЕРК издао, измијенио, допунио или пренио на 
друго лице издату дозволу за рад; ималац дозволе намјерно подноси ФЕРК-у 
нетачне информације и податке током периода важења дозволе за рад, ималац 
дозволе не омогући овлаштеним лицима ФЕРК-а директан приступ опреми и 
документацији; против имаоца дозволе је покренут поступак стечаја или 
ликвидације или је имаоцу дозволе одузета концесија; ималац дозволе не плати 
регулаторну накнаду.  

У 2014. години ФЕРК је одузео двије дозволе за снабдијевање 
електричном енергијом другог реда и то: ЧЕЗ БиХ д.о.о. Сарајево и КОРЛЕА 
д.о.о. Мостар. 

ФЕРК је имаоцу дозволе ЧЕЗ БиХ д.о.о. Сарајево 30.09.2013. године 
обновио Дозволу за рад-лиценцу за обављање електропривредне дјелатности 
снабдијевања електричном енергијом другог реда са периодом важења од 
30.11.2013. до 29.11.2018. године. Међутим, ЧЕЗ БиХ д.о.о. Сарајево је 
10.10.2014. године поднио захтјев за одузимање дозволе, па је ФЕРК провео 
поступак одузимања дозволе за рад. Полазећи од права подносиоца захтјева, 
као имаоца дозволе да захтјева од ФЕРК-а одузимање издате дозволе за рад 
усљед одлуке да не обавља електропривредну дјелатност, ФЕРК је прегледао 
примљени захтјев и приложену документацију. Уз захтјев за одузимање дозволе 
за рад наведене су чињенице и достављени докази, на основу је јеасно утврђено 
како је ималац дозволе одлучио не обављати електропривредну дјелтаност за 
коју му је издана дозвола за рад, а уз остале доказе је доставио и приједлог за 
покретање поступка за ликвидацију друштва, што је и додатни разлог за 
одузимање дозволе, у складу са ФЕРК-овим правилником. На основу горе 
наведеног, ФЕРК је закључно како се подносиоцу захтјева може удовољити и 
одузео му је дозволу за рад на XVIII  редовној сједници одржаној 24.10.2014. 
године. 

 ФЕРК је имаоцу дозволе „КОРЛЕА“ д.о.о. Мостар 11.07.2012. обновио 
Дозволу за рад – лиценцу за обављање електропривредне дјелатности 
снабдијевања електричном енергијом другог реда са периодом важења од 
01.10.2012. до 30.09.2017. године. Приликом обављања својих надлежности 
ФЕРК је утврдио да ималац дозволе „КОРЛЕА“ д.о.о. Мостар није поступио у 
складу са условима издате дозволе тако што није обавијестио ФЕРК о 
евентуалним околностима због којих оправдано не може обављати дјелатност 
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наведену у дозволи за рад – лиценци, као ни о свим важнијим измјенама у 
правном оквиру, судским одлукама, догађањима или уговорима који имају 
утицаја на дјелатност снабдијевања електричном енергијом другог реда (тачка 
4.14. дозволе). Из редовних мјесечних извјештаја које ФЕРК-у доставља ималац 
дозволе, као и извјештаја о мјесечној трговини НОСБиХ-а, јасно је утврђено да 
КОРЛЕА д.о.о. Мостар у периоду од октобра 2013. године до септембра 2014. 
године није имао куповине нити продаје електричне енергије. Из напријед 
наведеног, намеће се закључак да „КОРЛЕА“ д.о.о. Мостар није обављао 
наведену електропривредну дјелатност, те је прекршио и остале тачке услова 
дозволе и то: 4.11., којом је прописано придржавање важећих закона, 
подзаконских аката, техничких прописа и стандарда; 8.1. и 8.2. којима је 
прописано да ималац дозволе не може без претходног одобрења ФЕРК-а 
напустити или измијенити дјелатност снабдијевања, тачке 9.2. и  9.3. којима је 
прописано да је ималац дозволе обавезан достављати ФЕРК-у податке, 
документе и информације из тачке 4.13. дозволе, а у циљу надгледања 
испуњења услова дозволе. Уз све наведено, ималац дозволе „КОРЛЕА“ д.о.о. 
Мостар није платио регулаторну накнаду за II, III и IV тромјесечје 2014. године 
(тачка 16. дозволе), а што је такође разлог за одузимање дозволе за рад према 
Правилнику за издавање дозвола ФЕРК-а. 

ФЕРК је „КОРЛЕА“ д.о.о. Мостар упутио опомену и оставио рок имаоцу 
дозволе за отклањање недостатака и плаћање регулаторне накнаде. Ималац 
дозволе није поступио по наведеној опомени, нити је у ФЕРК доставио било 
какво образложење везано за наводе из исте. Такође, ФЕРК је утврдио да је у 
„Службеним новинама Федерације БиХ“ број 82/14 објављено Рјешење 
Општинског суда у Мостару о утврђивању услова за отварање стечајног 
поступка по захтјеву „КОРЛЕА“ д.о.о. Мостар. Према томе, стекли су се услови 
на основу којих је ФЕРК, на властиту иницијативу, на XIX редовној сједници 
19.11.2014. године одузео дозволу за рад – лиценцу за „КОРЛЕА“ д.о.о. Мостар.  
 
 
 

4. ЗАШТИТА КУПАЦА 
 

ФЕРК 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 у ФБиХ и Општих услова, 
рјешавањем појединачних захтјева за рјешење спора купаца електричне 
енергије, као и жалби/приговора купаца електричне енергије, а на основу 
овлаштења у складу са Законом о електричној енергији у ФБиХ.  

Заштиту својих права купци електричне енергије покрећу пред ФЕРК-ом 
подношењем захтјева за рјешење спора у вези са правом на снабдијевање 
електричном енергијом, обавезом снабдијевања електричном енергијом, 
тарифама по којима се врши снабдијевање електричном енергијом, кашњењима 
или одбијањем снабдијевања електричном енергијом, квалитетом снабдијевања 
електричном енергијом и пружањем услуга с тим у вези. Такође, ФЕРК 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 ФЕРК-
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а, а кроз њихово рјешавање остварује се непосредан увид у рад 
електроенергетских субјеката, те примјена прописа од електроенергетских 
субјеката у подручју заштите купаца.  

ФЕРК води поступак по захтјеву за рјешење спора у складу са одредбама 
Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби ФЕРК-
а, у којем уколико стране у поступку не постигну консензус, упућују се на 
остварење свог права пред надлежним судом, 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 потакнута је политика 
активне заштите купаца и успостављена комуникација између различитих 
учесника на тржишту електричне енергије, а посебно крајњих купаца са ФЕРК-
ом.  

Један од елемената заштите купаца је и примјена Општих услова. С тим 
у вези, ФЕРК је у току 2014. године надгледао примјену одредби Општих 
услова, који су се примјењивали до 31.12.2014. године, 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 
електроенергетских субјеката, крајњих купаца и других заинтересованих лица. 

Међутим, овдје треба напоменути да су новим Законом о електричној 
енергији у ФБиХ, у одређеној мјери измијењене и допуњене надлежности 
ФЕРК-а и по питању заштите купаца. У том смислу, настале су измјене и по 
питању садржаја Општих услова. Како је чланом 115. став (3) Закона о 
електричној енергији у ФБиХ прописано да је ФЕРК дужан ускладити свој рад 
и акте са одредбама тог закона у року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу 
тог закона, ФЕРК је покренуо поступак доношења нових Општих услова, који 
су донесени и објављени у „Службеним новинама Федерације БиХ“ број 89/14, 
са почетком примјене од 01.01.2015. године. Нови Општи услови одговарају 
свим промјенама насталим у законској регулативи, те кроз исте ФЕРК је унио и 
одређене оправдане промјене, а на основу своје искуствене праксе стечене 
током досадашњег рада. 

Током 2014. године ФЕРК-у је поднесено 17 жалби/приговора 
подносиоца захтјева за издавање претходне, односно електроенергетске 
сагласности којима је одбијен приступ мрежи или су незадовољни условима за 
приступ мрежи, а примљено је  169 захтјева за рјешење спора, који су се 
односили на право на снабдијевање 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 са 
тим у вези. 

Укупно је примљено 186 предмета, који се у складу са члановима 39. и 
51. новог Закона о електричној енергији у ФБиХ могу разврстати како слиједи: 
- одбијен приступ мрежи или је незадовољан условима за 

приступ мрежи      
 

17 предмета 
- у вези са правом на снабдијевање електричном енергијом 105 предмета 
- у вези са обавезом снабдијевања електричном енергијом                                      4 предмета 
- у вези са тарифама по којима се врши снабдијевање 

електричном енергијом           
 

27 предмета 
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- у вези са кашњењима или одбијањем снабдијевања 
електричном енергијом          

 
20 предмета 

- у вези са квалитетом снабдијевања електричном енергијом и 
пружањем услуга са тим у вези              

 
13 предмета 

 

 
У 2014. години ријешено је 180 предмета, а преосталих шест су 

пренесени и ријешени у 2015. години. 
 
 

Врста жалби или приговора % 
Одбијен приступ мрежи или је незадовољан условима приступа на 
мрежу 9,14 
Право на снабдијевање електричном енергијом 56,45 

Обавеза снабдијевања електричном енергијом 2,15 
Тарифе по којима се врши снабдијевање електричном енергијом 14,52 

Кашњење или одбијања снабдијевања електричном енергијом 10,75 
Квалитета снабдијевања електричном енергијом и пружање услуга у вези 
са тим 6,99 

Укупан број примљених предмета 100 % 
Табела 13. Статистички преглед по врстама жалби/приговора купаца у 2014.години 
 

5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ФЕРК-а 
 

Буџет ФЕРК-а за 2014. пословну годину усвојен је у Парламенту 
Федерације БиХ, те је објављен у „Службеним новинама Федерације БиХ“ број 
63/14 од 06.08.2014. године. 
 
Буџет је усвојен у укупном износу од 2.895.411,00 КМ, а састоји се од: 

Врста прихода Планирани износ (КМ) 

Регулаторне накнаде  2.825.411,00 

Једнократне накнаде 60.000,00 

Остали приходи  10.000,00 

УКУПНО 2.895.411,00 

Табела 14. План Буџета-Приходи за 2014. годину 
 
Редни 
број 

Опис ставке буџета 
План 
(КМ) 

1. Бруто плате и накнаде запосленицима 1.713.079,00 
2. Накнада трошкова запосленика 280.160,00 
3. Доприноси послодавца и остали доприноси 193.757,00 
4. Издаци за материјал и услуге 590.915,00 
 Путни трошкови 83.500,00 
 Издаци за електричну енергију 37.000,00 
 Издаци за комуналне услуге и комуникације 42.655,00 
 Административни материјал 24.000,00 
 Услуге превоза и гориво 19.000,00 
 Унајмљивање имовине и опреме 174.000,00 
 Материјал и услуге поправака и одржавања  29.000,00 
 Услуге обезбјеђења, банкарске услуге и услуге платног промета 19.350,00 
 Уговорене и друге посебне услуге 162.410,00 
5. Набавка сталних средстава 117.500,00 
 Набавка опреме 84.100,00 
 Набавка софтверске опреме 8.400,00 
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Редни 
број 

Опис ставке буџета 
План 
(КМ) 

 Набавка аутомобила 25.000,00 

УКУПНО ПЛАН РАСХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ 2.895.411,00 

Табела 15. План буџета–Расходи за 2014. годину 
 

Како је ФЕРК у претходној 2013. години пословање завршио са вишком 
прихода у износу од 125.255,65 КМ, у складу са Законом о електричној 
енергији у ФБиХ, исте је пренио на приходе 2014. године и умањио планирани 
износ регулаторних накнада за 2013. годину (из Табеле 14. износ 2.825.411,00 
КМ), те је утврдио укупну регулаторну накнаду за све имаоце дозвола у износу 
од 2.700.155,35 КМ.  
 
 

5.1.  Приходи ФЕРК-а у 2014. години 
 

Са обзиром на то да је Буџет ФЕРК-а за 2014. годину усвојен и објављен 
у другој половици 2014. године и то 06.08.2014., током 2014. године ФЕРК је 
пословао у I и II кварталу на основу Одлуке о привременој регулаторној 
накнади за период 01.01.2014. – 30.06.2014. године број: 08-07-1550-03/13 од 
23.12.2013. године, а по усвајању Буџета за 2014. на основу Одлуке о 
утврђивању регулаторних накнада за 2014. годину број: 08-07-590-01/14.  

Тако је ФЕРК током пословне 2014. године наплатио 3.003.472,52 КМ 
укупних прихода и то по основу регулаторних накнада у износу од 2.801.528,88 
КМ (укључујући и пренесени вишак прихода од 125.255,65 КМ), по основу 
једнократних накнада у износу од 36.400,00 КМ и по основу осталих прихода 
износ од 165.543,64 КМ, што је приказано у Табели 16. 

Редни 
број Врста прихода План прихода 

(КМ) 

Наплаћени 
приходи 

(КМ) 

Наплаћени 
приходи/план            

(%) 

1. Регулаторне накнаде 2.825.411,00 2.801.528,88 99,15 

2. Једнократне накнаде 60.000,00 36.400,00 60,67 

3. Остали приходи 10.000,00 165.543,64 1655,44 

УКУПНИ ПРИХОДИ 2.895.411,00 3.003.472,52 103,73 

Табела 16. Врсте и структура прихода ФЕРК-а 
 

Образложење: Укупно наплаћени приходи у 2014. години износе 3.003.472,52 
КМ што износи повећање од 3,73%  у односу на план. Посматрано по врстама 
наплаћених прихода, код прихода од регулаторних накнада дошло је до 
смањења за 0,85% у односу на план због ненаплаћених свих обавеза по основу 
регулаторних накнада до краја 2014. године. Такође, дошло је и до смањења 
прихода од једнократних накнада за обраду захтјева у односу на план за 
39,33%. Повећање укупних прихода у 2014. години у односу на план, резултат 
је повећања осталих непланираних прихода и то прије свега због оприходовања 
неутрошених резервисаних средстава из 2013. године у износу од 154.430,64 
КМ и оприходовања неутрошених средстава по основу резервисања за набавку 
опреме у износу од 3.929,58 КМ.  
Врсте прихода у 2014. години видљиве су из доње табеле: 
 
Редни 
број ПРИХОДИ ИЗНОС У КМ 

1. Приходи од пружања јавних услуга  2.837.928,88 

1.1. једнократне накнаде  36.400,00 
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1.2. регулаторне накнаде 2.676.273,23 
3.3. вишак прихода из 2013.године 125.255,65 
2. Остали приходи  165.543,64 

2.1. приходи од камата на депозите  2.869,78 

2.2. приходи од имовине 4.030,00 

2.3. непланирани приходи 158.360,22 

2.4. поврати из ранијих године 283,64 

УКУПНИ ПРИХОДИ 3.003.472,52 
Табела 17. Врсте прихода у 2014. години 
 
 

5.2.  Расходи ФЕРК-а у 2014. години 
 

У 2014. години ФЕРК је пословао са оствареним расходима у укупном 
износу 2.605.081,68 КМ, тј. 89,97% од укупно планираних расхода за 2014. 
годину или 86,74% од наплаћених прихода у 2014. години, тј. остало је 
неутрошених средстава 13,26% у односу на наплаћене приходе, што 
представља вишак прихода који се, у складу са Законом о електричној енергији 
у ФБиХ, преноси у наредну 2015. пословну годину у износу од 398.390,84 КМ. 
ФЕРК је током 2014. године радио са просјечно 32 запосленика.  

ФЕРК је у изради свога Завршног финансијског обрачуна за 2014. 
годину, и иначе у вођењу књиговодства, примјењивао важећу законску 
регулативу за буџетске кориснике, као најприхватљивије рјешење.  

Овакву праксу потврдиле су и независне ревизије обављене за 
обрачунску 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. и 2013. годину које су изнијеле 
мишљење како 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 
са тим и ранијим ревизорским искуствима из подручја рада и дјеловања 
сличних институција у БиХ, сматрају потпуно прихватљив основ о подржавању 
става ФЕРК-а о исправности примјене контног плана за буџетске кориснике у 
овом прелазним 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. 
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Врста 
прихода 

(КМ) 

План 
прихода 

(КМ) 

Наплаћени 
приходи 

(КМ) 

 
Наплаћ
ени 

/плани
рани 
приход

и 
(%) 

Обрачунати 
расходи 

(КМ) 

 
Обрачунати 
расходи 

/планирани 
приходи 

(%) 

 
Обрачунат

и 
расходи 

/наплаћен
и приходи 

(%) 

Остварени 
вишак 

прихода над 
расходима 

(КМ) 

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

2.825.411,00 2.801.528,88 99,15 

    

 

  

Једнократне 
накнаде 

60.000,00 36.400,00 60,67 

Остали 
приходи  

10.000,00 165.543,64 1655,44 

УКУПНО 2.895.411,00 3.003.472,52 103,73 2.605.081,68 89,97 86,74 398.390,84 

Табела 18. Остварени приходи и расходи у односу на план 2014. године 
 

Ред. 
бр. РАСХОДИ 

ПЛАНИРАНО 
У 2014. 
(КМ) 

ОСТВАРЕНО 
У 2014. 
(КМ) 

 
ОСТВАРЕНО/
ПЛАНИРАН

О 
(%) 

ОСТВАРЕНИ/
УКУПНИ 
РАСХОДИ 

(%) 

1. 
Бруто плате, накнаде плата и 
доприноси 

2.186.996,00 2.030.847,36 92,86 77,96 

2. Издаци за материјал и услуге 590.915,00 477.010,37 80,72 18,31 

3. Набава сталних средстава 117.500,00 97.223,95 82,74 3,73 

УКУПНИ РАСХОДИ 2.895.411,00 2.605.081,68 89,97 100,00 

Табела 19. Расходи ФЕРК-а у 2014. години 
 
 

5.3. Мишљење ревизора 
 

ФЕРК је у претходном периоду радио екстерну ревизију одабиром 
ревизорских кућа путем процедура јавних набавка услуга, иако га закон на то 
не обавезује, за 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. и 2013. годину. У наставку је 
мишљење ревизора по посљедњој обављеној ревизији за 2013. годину. 
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Б. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР У 
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

6.  ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ1 
 

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) 76 производних објекта која су у 
власништву 53 квалификована произвођача2 и у три производна објекта која су 
у власништву три независна произвођача (индустријске електране).  

                                                 
1 Извор података: мјесечно извјештавање ФЕРК-а од имаоца дозволе 
2 У овом броју квалификованих произвођача укључени су производни објекти који су у саставу ЈП Електропривреда 
БиХ д.д. – Сарајево (њих седам), који се третирају као дистрибутивне електране.  
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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 властитим 
дистрибутивним хидроелектранама (мХЕ „Уна“, мХЕ „Крушница“, мХЕ 
„Модрац“, мХЕ „Бихаћ“, мХЕ „Сњежница“, мХЕ „Осаница“ и мХЕ 
„Богатићи“). 

ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево посједује производне 
капацитете инсталисане снаге 1.700,84 МW и то 1.181 МW инсталисаних 
капацитета термоелектрана, 503,1 МW инсталисаних капацитета 
хидроелектрана и 16,74 МW инсталисаних капацитета дистрибутивних 
хидроелектрана.   
 

Редни 
број Производни објекат  

Година 
пуштања у 

погон 

 
Број инсталисаних 
агрегата (МW) 

 

Инсталисани 
производни 

капацитети (МW) 

1. ХЕ на Неретви  503,1 

  ХЕ Јабланица 1955. 6x30,6 183,6 

  ХЕ Грабовица 1982. 2x58,5 117 

  ХЕ Салаковац 1982. 3x67,5 202,5 

2. ТЕ Тузла  715 

  Блок 3 1966. 1x100 100 

  Блок 4 1971. 1x200 200 

  Блок 5 1974. 1x200 200 

  Блок 6 1978. 1x215 215 

3. ТЕ Какањ 466 

  Блок 5 1969. 1x118 118 

  Блок 6 1977. 1x118 118 

  Блок 7 1988. 1x230 230 

4. Дистрибутивне ХЕ  16,74 

УКУПНО ЈП Електропривреда БиХ д.д. -Сарајево  1.700,84 

Табела 20. Преглед инсталисаних производних капацитета, по производним објектима за ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево 
 

 
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. 

Цјелокупна производња електричне енергије у ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар остварује се у седам хидроелектрана инсталисане снаге од 
852,6 МW.  

 

Редни 
број  Производни објекат  

Година пуштања  
у погон 

 
Број инсталисаних 
агрегата (МW)  

Инсталисани 
производни 
капацитети 

(МW) 

1. ХЕ Рама 1968. 2x80 160 

2. ХЕ Мостар 1987. 3x24 72 

3. ПХЕ Чапљина 1979. 2x220 440 

4. ХЕ Јајце I 1957. 2x30 60 
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5. ХЕ Јајце II 1654. 3x10 30 

6. ХЕ Пећ Млини 2004. 2x15,3 30,6 

7. ХЕ Мостарско Блато 2010. 2x30 60 

УКУПНО ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 852,6 

Табела 21. Преглед инсталисаних производних капацитета (МW) по производним објектима за 
ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 
6.1. Биланс и остварење 
 

 Планирана производња електричне енергије у хидроелектранама и 
термоелектранама ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево за 2014. годину 
износила је 7.328,4 GWh, што је мање за 86,78 GWh, односно 1,17% у односу на 
остварену производњу у 2013. години која је износила 7.415,18 GWh. Укупно 
планирана производња за 2014. годину, укључујући и мале дистрибутивне 
хидроелектране износила је 7.392,8 GWh и за 91,42 GWh или 1,22% је мања у 
односу на  остварења за 2013. годину за коју је остварена укупна производња 
била 7.484,22 GWh. При томе је планирано да удио производње електричне 
енергије из хидроелектрана у укупној планираној производњи износи 19,13%, 
термоелектрана 80,00% и малих дистрибутивних ХЕ 0,87%. Укупно остварена 
производња ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево за 2014. годину у 
термоелектранама, хидроелектранама и малим дистрибутивним 
хидроелектранама износи 7.403,6 GWh и већа је за 10,8 GWh или 0,15% у 
односу на планирану производњу за 2014. годину која износи 7.392,80 GWh а 
за 69,4 GWh је мања од остварене производње у 2013. години. Удио 
хидроелектрана у укупној оствареној производњи за 2014. годину ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево износи 20,84% (1.542,60 GWh), удио 
термоелектрана је 78,16% (5.787 GWh), а малих дистрибутивних ХЕ 1,00% (74 
GWh). 
 Производња електричне енергије у хидроелектранама планирана је у 
складу са критеријима за планирање рада хидроелектрана који су дефинисани у 
Правилнику о припреми и реализацији електроенергетског биланса, те услова 
из важећих водопривредних дозвола за хидроелектране на Неретви. 
 Укупно је планирано да Хидроелектране на Неретви (ХЕ Јабланица, ХЕ 
Грабовица, ХЕ Салаковац) у 2014. години произведу 1.414 GWh електричне 
енергије, што је за 23,75 % или за 440,43 GWh мање од остварене производње 
хидроелектрана у 2013. години која је износила 1.854,43 GWh. Планирана 
производња за 2014. годину по Хидроелектранама на Неретви наведена је у 
ступца 2 Табеле 22.  

Остварена производња у ХЕ на Неретви за 2014. годину износи 1.542,60 
GWh и за 128,60 GWh или 9,09% је већа од планиране за 2014. годину, али за 
311,8 GWh или за 16,8% мања од остварене производње у 2013. години. У 
структури укупне остварене производње за 2014. годину за ХЕ на Неретви, ХЕ 
Јабланица је остварила производњу од  801,26 GWh и за 82,26 GWh или 11,44%  
је већа од планиране за 2014. годину, ХЕ Грабовица је остварила производњу од 
293,80 GWh и за 6,4 GWh или 2,23% је већа од планиране производње за 2014. 
годину и ХЕ Салаковац је остварила производњу од 447,5 GWh  и за 39,90 GWh 
или 9,79% је већа од планиране производње за 2014. годину. Остварена 
производња хидроелектрана посљедица је релативно повољних хидролошких 
прилика током 2014. године, па су већи ниво производње у хидроелектранама и 
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мања укупна потрошња резултирали већим вишковима електричне енергије у 
односу на планиране количина и та енергија је пласирана на тржиште. 
 Производња дистрибутивних хидроелектрана на мрежи дистрибуције ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево у 2014. години планирана је према 
Електроенергетском билансу у износу од 64,3 GWh што је за 4,74 GWh или 
6,87% мање од остварене производње дистрибутивних електрана у 2013. години 
која је износила 69,04 GWh. Остварена производња дистрибутивних 
хидроелектрана на мрежи дистрибуције у 2014. години износи 74 GWh и за 9,6 
GWh или 15,01% је већа од планиране за 2014. годину али за 4,9 GWh или за 
7,1% је већа од остварене производње у 2013. години. 
 Производња електричне енергије у термоелектранама планирана је у 
складу са критеријима за планирање рада термоелектрана који су дефинисани у 
Правилнику за припрему и реализацију електроенергетског биланса. 
 У 2014. години је планирана укупна производња електричне енергије у 
термоелектранама од 5.914,70 GWh, што је за 353,95 GWh или 6,37% више од 
остварене производње термоелектрана у 2013. години. Планирана производња 
од 3.696,30 GWh за ТЕ Тузла у 2014. години је за 395,73 GWh или 11,99% већа 
од остварења исте за 2013. годину, која је износила 3.300,57 GWh, док је у ТЕ 
Какањ планирана производња за 2014. годину у износу од 2.218,40 GWh и мања 
је од остварења исте за 2013. годину за 41,78 GWh или 1,85% која је износила 
2.260,18 GWh.   
 Остварена укупна производња у 2014. години за термоелектране ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево износила је 5.787 GWh што је за 127,4 
GWh или 2,16% мање од планиране за исти период која износи 5.914,50 GWh. 
При томе је у ТЕ Тузла остварена производња у 2014. години износила 3.668,40 
GWh и мања је за 27,70 GWh или 0,75% од планиране производње за исти 
период која износи 3.696,10 GWh, а у односу на остварену производњу у 2013. 
години је већа за 379,1 GWh или за 11,5%. У ТЕ Какањ остварена производња 
за 2014. годину износила је 2.118,6 GWh и мања је од планиране за 2014. годину 
за 99,8 GWh или 4,5% која износи 2.218,40 GWh, а у односу на остварење 
производње у 2013. години је мања за 141,6 GWh или 6,3%. 
 

Назив електране  
Остварена 

производња за 2013. 
годину (GWh) 

Планирана 
производња за 2014. 

годину (GWh) 

Остварена 
производња за 
2014. годину 

(GWh) 

Остварена/Пла
нирана 

производња (%) 

 1 2 3 4=3/2 

          

ХЕ Јабланица 915,31 719,00 801,30 111,45 

ХЕ Грабовица 363,9 287,40 293,80 102,23 

ХЕ Салаковац 575,22 407,60 447,60 109,81 

Укупно ХЕ 1.854,43 1.414,00 1.542,60 109,09 

Блок 3 465,82 218,80 234,5 107,18 

Блок 4 1.114,26 1.048,80 1.078,2 102,80 

Блок 5 644,55 1.124,00 1.119,7 99,62 

Блок 6 1.075,94 1.304,40 1.236,0 94,75 

Укупно ТЕ Тузла 3.300,57 3.696,00 3.668,4 99,25 
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Блок 5 530,44 527,30 524,14 99,40 

Блок 6 631,76 597,60 593,2 99,26 

Блок 7 1.097,98 1.093,50 1.001,3 91,57 

Укупно ТЕ Какањ 2.260,18 2.218,40 2.118,6 95,50 

Мале дистрибутивне ХЕ 69,04 64,3 74 115,09 

УКУПНО ПРОИЗВОДЊА 7.484,22 7.392,80 7.403,6 100,15 

Табела 22.  Планирана и остварена производња електричне енергије за 2014. годину и 
остварење производње  за 2013. годину  у ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево 

 
Слика 2. Планирана производња за 2014. годину  и остварена производња  за 2014. годину  
по производним објектима  у ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево 

 
Слика 3. Планирана производња за 2014. годину  и остварена производња  за 2014. годину  
у  Хидроелектранама на Неретви  
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Слика 4. Планирана производња за 2014. годину  и остварена производња  за 2014. годину  
  ТЕ Тузла  

 
Слика 5. Планирана производња за 2014. годину  и остварена производња  за 2014. годину  
у  ТЕ Какањ  
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Слика 6. Остварена производња у 2013. и 2014. години по производним објектима у ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево 

 
Укупна инсталисана снага дистрибутивних електрана износи 16,74 МW, 

док је укупно предвиђена годишња производња електричне енергије 69,04 
GWh.   

У 2014. години остварена производња у дистрибутивним електранама 
износила је 74 GWh и за 9,7 GWh (15,09%) је већа у односу на планирану за 
2014. годину, док је у односу на остварену производњу у 2013. години већа за 
4,6 GWh (7,18%).   

ФЕРК је 27.06.2011. године на IX редовној сједници донио Рјешење број 
07-02-91-75/3/11 којим је ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево одобрио 
потребан годишњи приход од регулисаних тарифа базиран на признатим 
планским трошковима за билансну производњу електричне енергије и снаге за 
2011. годину. Истим рјешењем одобрене су и цијене електричне енергије на 
прагу производних јединица електрана ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево 
утврђене на основу одобрених трошкова и одобреног потребног прихода.    

У Табели 23. приказане су одобрене јединичне цијене снаге, јединичне 
цијене енергије, просјечне цијене електричне енергије и просјечне цијене 
електричне енергије за неквалификоване (тарифне) купце, по производним 
јединицама у ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево. 
 
 

Производни 
објекат 

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 105,906 0,0120 0,0502 0,0502 

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 

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 ТЕ 158,876 0,0659 0,0936 0,0971 

Укупно ХЕ и ТЕ 141,300 0,0555 0,0852 0,0832 

Табела 23. Одобрене јединичне цијене снаге, јединичне цијене енергије, просјечне цијене 
електричне енергије и просјечне цијене електричне енергије за неквалификоване (тарифне) 
купце, по производним јединицама у ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево 
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 У складу са достављеним подацима из Правилника о извјештавању о 
оствареном потребном приходу и произведеној електричној енергији за 2014. 
годину за ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, остварене просјечне цијене 
електричне енергије на прагу електрана, за 2014. годину су сљедеће:  
 

Производни 
објект 

Просјечна цијена електричне 
енергије на прагу електрана 

(КМ/кWh) 

ХЕ на Неретви 0,0529 

ХЕ Јабланица 0,0436 

ХЕ Грабовица 0,0602 

ХЕ Салаковац 0,0651 

ТЕ Тузла  

Блок 3 0,1268 

Блок 4 0,0902 

Блок 5 0,0931 

Блок 6 0,0839 

ТЕ Какањ  

Блок 5 0,1182 

Блок 6 0,1097 

Блок 7 0,1148 

Укупно ТЕ 0,0997 

Укупно ХЕ и ТЕ 0,0899 

 
Табела 24..  Остварене, просјечне цијене електричне енергије на прагу електрана, у ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево за 2014. годину 

 
Укупно планирана производња електричне енергије за 2014. годину у ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар износила је 1.680 GWh и за 668,28 GWh 
или 28,46% је мања од остварене производње за 2013. годину која је износила 
2.348,28 GWh. Планирана производња за 2014. годину по хидроелектранама 
наведена је у ступцу 2 Таблице 25. 

Укупно остварена производња за 2014. годину у ЈП „Електропривреда 
ХЗ ХБ“ д.д. Мостар износила је 1.755,80 GWh и већа је за 75,8 GWh или 4,51% 
од планиране производње за 2014. годину. Остварена производња у 2014. 
години је за 592,48 GWh или 25,23% мања у односу на остварење производње 
за 2013. годину. 

У структури укупне остварене производње за 2014. годину производња 
ХЕ Рама износи 641,54 GWh и за 23,46 GWh или 3,53% је мања од планиране 
производње за 2014. годину, ПХЕ Чапљина 172,82 GWh и за 19,18 GWh или 
9,99% је мања од планиране производње за 2014. годину, ХЕ Мостар 263,74 
GWh и за 18,74 GWh или 7,65% је већа од планиране производње за 2014. 
годину, ХЕ Јајце I 241,06 GWh и за 21,06 GWh или 9,57% је већа од планиране 
производње за 2014. годину, ХЕ Јајце II 190 GWh и за 37 GWh или 24,18% је 
већа од планиране производње за 2014. годину, ХЕ Пећ Млини 101,80 GWh и за 
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28,8 GWh или 39,45% је већа од планиране производње за 2014. годину  и  ХЕ 
Мостарско блато 144,84 GWh и за 12,84 GWh или 9,73 % је већа од планиране 
производње за 2014. годину. 

 

Производни 
објекат  

Остварена 
производња за 2013. 

годину (GWh) 

Планирана 
производња за 2014. 

годину (GWh) 

Остварена 
производња за 2014. 

годину (GWh) 

Остварена/Пла
нирана 

производња (%) 

  1 2 3 4=3/2 

ХЕ Рама 707,7 665 641,54 96,47 

ПХЕ Чапљина 712,93 192 172,82 90,01 

ХЕ Мостар 299,29 245 263,74 107,65 

ХЕ Јајце I 207,01 220 241,06 109,57 

ХЕ Јајце II 159,54 153 190 124,18 

ХЕ Пећ Млини 93,05 73 101,80 139,45 

ХЕ Мостарско Блато 168,76 132 144,84 109,73 

УКУПНО 2.348,28 1.680 1.755,80 104,51 

Табела 25. Планирана производња за 2014. годину и остварена производња електричне енергије 
у 2014. години и остварење производње у 2013. години у ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар 
 

 
Слика 7. Остварена производња у 2013. години и планирана производња за 2014. годину по 
производним објектима у ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
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Слика 8. Планирана производња за 2014. годину и остварена производња у 2014. години по 
производним објектима у ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 

 
Слика 9.  Остварена производња по производним објектима у 2014. години у ЈП 
„ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 

ФЕРК је 21.07.2010. године на IX редовној сједници донио Рјешење број 
07-02-1592-82/25/09 којим је ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар одобрио 
потребан годишњи приход од регулисаних тарифа базиран на признатим 
планским трошковима за билансну производњу електричне енергије и снаге за 
2011. годину. Истим рјешењем одобрене су ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар и цијене електричне енергије на прагу производних јединица електрана 
утврђене на основу одобрених трошкова и одобреног потребног прихода. 
 
У Табели 26. приказане су одобрене јединичне цијене снаге, јединичне цијене 
енергије, и просјечне цијене електричне енергије по производним јединицама у 
ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар. 
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Производни објекат  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 
Табела 26. Одобрене јединичне цијене снаге и енергије за неквалификоване (тарифне) купце по 
производним јединицама у ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 

 
 У складу са достављеним подацима из Правилника о извјештавању о 
оствареном потребном приходу и произведеној електричној енергији, за 2014. 
годину за ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д.-Мостар, остварене просјечне 
цијене електричне енергије на прагу електрана за 2014. годину су сљедеће:  
 
 

Производни објект  
Просјечна цијена електричне 
енергије на прагу електрана 

(КМ/кWh)  

ХЕ Рама 0,04286 

ЦХЕ Чапљина 0,16658 

ХЕ Мостар 0,06400 

ХЕ Јајце  0,05255 

ХЕ Пећ Млини 0,07106 
ХЕ Мостарско 
Блато 

 0,10446 

Укупно 0,06731 
Табела 27. Остварене  просјечне цијене електричне енергије на прагу електрана  у ЈП 
„ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар  за 2014. годину 

 
Остварена укупна производња електричне енергије у Федерацији Босне 

и Херцеговине у 2014. години износила је 9.291,09 GWh, од чега је у 
термоелектранама произведено 5.787 GWh, односно 62,29% укупне производње 
електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине. У хидроелектранама 
производња је остварена у износу од 3.298,40 GWh, односно 35,50% укупне 
производње електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине. 
Производња од независних произвођача - индустријске електране је остварена у 
износу од 24,60 GWh односно 0,26% укупне производње електричне енергије у 
Федерацији Босне и Херцеговине, а од независних произвођача-
квалификованих произвођача (укључујући и дистрибутивне хидроелектране 
које су у саставу ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево) у износу од 181,09 
GWh односно 1,95% укупне производње електричне енергије у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 
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Производни објекат 
Производња у 2014. 

години (GWh) у ФБиХ 

Удио појединачних извора у 
укупној производњи електричне 
енергије у 2014. години (%) у 

ФБиХ 
Термоелектрана  5.787 62,29 

Хидроелектрана  3.298,43 35,50 

Независни произвођачи – 
индустријске електране 

24,60 0,26 

Квалификовани произвођачи 181,09 1,95 

УКУПНО 9.291,09 100,00 

Табела 28. Остварена производња електричне енергије у Федерацији БиХ у 2014. години. 
 
 
 

 
Слика 10.  Остварена производња електричне енергије у Федерацији БиХ у 2014. години. 
 
 
6.2. Независни произвођачи електричне енергије - индустријске 

електране 
 

Независни произвођач, према Закону о електричној енергији у ФБиХ, 
значи произвођача који не обавља дјелатност производње електричне енергије 
као јавну услугу, а који посједује властите објекте за производњу електричне 
енергије ради продаје на тржишту. 

На територији Федерације Босне и Херцеговине у 2014. години 
електропривреду дјелатност производње електричне енергије као независни 
произвођачи – индустријске електране, обављају три електроенергетска 
субјекта који посједују дозволу за рад за производњу електричне енергије од 
ФЕРК-а и то: „ССЛ“ д.о.о. Лукавац, „ГЛОБАЛ ИСПАТ КИЛ“ д.о.о. Лукавац и 
„НАТРОН-ХАYАТ“ д.о.о. Маглај који производњу електричне енергије обавља 
у три производна објекта: ТЕ „ССЛ“, Енергана „ГИКИЛ“ (БЛОК I и БЛОК II), 
те Енергана 1 и Енергана 2, чија је укупна инсталисана снага 66,925 МW. 

Напријед наведена три независна произвођача произведену електричну 
енергију у својим индустријским електранама прије свега користе за властите 
потребе, а евентуалне вишкове електричне енергије продају ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево по уговореним цијенама и то у 
количинама које су дате у сљедећој табели: 
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Табела 29. Остварена испорука електричне енергије у Федерацији БиХ од независних 
произвођача-индустријских електрана за период 2008.. и 2014. година 
 
 

 
Слика 11. Испорука вишкова електричне енергије од независних произвођача у периоду 2008. – 
2014. година 
 
 

6.3. Квалификовани произвођачи електричне енергије 
 

ФЕРК у складу са одредбама Закона о електричној енергији у ФБиХ 
произвођачима електричне енергије који у појединачном објекту за производњу 
електричне енергије користе отпад или обновљиве изворе енергије на 
економски примјерен начин, укључујући комбиновани циклус производње 
топлотне и електричне енергије, у складу са мјерама заштите околине даје 
статус квалификованог произвођача.    

Закључно са 2014. годином статус квалификованог произвођача су 
стекла 53 електроенергетска субјекта и исти су наведени у сљедећој табели: 

 
 
 
 
 
 
 

Назив 
производн
ог објекта 

Инсталиса
на снага  

(кW) 

Пројектов
ана год. 
произ.  
еле. 

енергије 
(МWh) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

ТЕ "ССЛ" 6.475 51.282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЕНЕРГАН
А 

"ГИКИЛ"              
(БЛОК I и 
БЛОК II) 

16.500 130.680 16.958,02 10.832,64 23.956,80 8.439,90 776,70 2.539,07 21.943,54 

Енергана 1 
и Енергана 

2 
43.950 271.680 2.431,97 2.207,31 2.345,80 1.508,10 3.029,60 2.523,59 2.655,07 
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Редни 
број 

Назив имаоца 
дозволе за рад за 
производњу 
електричне 
енергије 

датум издавања 
дозволе за рад  

Назив                                                                       
постројења за 
ОИЕиЕК  

техничке карактеристике 
производног објекта 

датум 
престанка 

важења дозволе 
за рад 

Инсталисана снага (кW) 

пред. годишња произ. 
(МWh) 

1. КЈКП „РАД“ д.о.о. 
Сарајево  

18.07.2007. 
Постројење за 
производњу 
топлотне и 
електричне 
енергије 

  

298 

17.07.2012. н/а 

2. 

ЈП 
Електропривреда  

БиХ д.д. - 
Сарајево  

18.12.2012. 

мХЕ „Уна“ 
10.136 

(4 x 2,534 МW) 
48.500 

мХЕ „Крушница“ 
460 

(2 x 0,23 МW) 
1.600 

мХЕ „Модрац“ 
(49%) 

2.000 
11.980 

31.12.2022. 

мХЕ „Бихаћ“ 160 
600 

мХЕ „Сњежница“ 
500 

1.000 

мХЕ „Осаница“ 
1.084 
4.750 

мХЕ „Богатићи“ 
(28%) 

2.400 
10.920 

3. „ECCO-CRIMA“ 
д.о.о. Прозор  

25.02.2011. 
мХЕ „Црима“ 

1.270 
24.02.2016. 7.160 

4. МХЕ Заградачка 
д.о.о. Прозор-Рама  

25.02.2011. мХЕ 
„ Заградачка“ 

800 
24.02.2016. 3.136 

5. 
„INTRADE 

ENERGIJA“ д.о.о. 
Сарајево  

25.02.2011. 
мХЕ „Ботун“ 

1.043 
3.881 

мХЕ „Језерница“ 1.294 
4.092 

20.03.2021. 
мХЕ „Мајдан“ 2.635 

11.124 
мХЕ 

„Мујковићи“ 
1.536 
8.181 

6. 
„АДРИЈА-

ПРОДУКТ“ д.о.о. 
Зеница  

14.12.2011. 
мХЕ „Бистричак“ 

990 

13.12.2016. 4.350 
 

7. „ЕНЕРГОНОВА“ 
д.о.о. Сарајево  

14.12.2011. мХЕ „Чемерница“ 500 
2.100 

13.12.2016. мХЕ "Каљани" 
1.211 
4.850 

8. „COMPREX“ д.о.о. 
Сарајево  

11.04.2012. мХЕ „Прусац 1“ 
632 

4.536 

10.04.2022. мХЕ „Мошћани“ 
769 

3.787 

9. „ЕКО ЕНЕРГИЈА“ 
д.о.о. Калесија   

21.06.2012. СЕ „Спортска 
хала Калесија“ 

120,00 
20.06.2017. 130,30 

10. „МХЕ В-И“ д.о.о. 21.06.2012. мХЕ „Витез 1“ 1.200 
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Витез 
20.06.2022. 

6.088 

11. „ИНГ-ЕКО“ д.о.о. 
Прозор-Рама 

11.07.2012. 
мХЕ „Душчица“ 

515 
10.07.2017. 2.404 

12. „ЕСКИМО С 2“ 
Травник д.о.о. 

06.09.2012. 
мХЕ „Подстиње“ 

420 
1.672 

мХЕ „Вилешка“ 344 

20.12.2015. 

1.929 

мХЕ „ХУМ“ 648 
3.213 

13. „БИЧАКЧИЋ“ д.о.о. 
Сарајево 

21.09.2012. СЕ „БИЧАКЧИЋ 
1“ 

12,50 
20.09.2017. 14,696 

14. 
„SUŠA 

COMMERCE“ д.о.о. 
Високо 

31.10.2012. 
ВЕ „Моштре 1“ 

300,0 

30.10.2017. 1.080 

15. „IVEX“ д.о.о. Усора 
28.11.2012. 

СЕ „ИВЕX“ 
25,00 

27.11.2017. 31,977 

16. „ГП ТОМИНГ“ д.о.о. 
Груде 

  
СЕ „КРЕНИЦА 1“ 

150,00 
03.12.2012. 291,547 

02.12.2017. 
СЕ „ХОДОВО 1“ 150,00 

  249,637 

17. 
„Интер-Енерго“ д.о.о. 

Горњи Вакуф-
Ускопље 

18.12.2012. 
мХЕ „Јелићи“  

1.350 
6.310 

мХЕ „Ружновац“  
992 

19.07.2021. 

4.799 

мХЕ „Дерала“  
234 

1.010 

18. ЈП „ВИК“ д.о.о. 
Зеница 

25.02.2013. 
мХЕ „Чајдраш“ 

485 
24.02.2018. 3.633 

19. „Електро тест“ д.о.о. 
Сарајево 

25.02.2013. СЕ „Горња 
Јошаница“ 

10,00 
24.02.2018. 14,998 

20. „НССН“ д.о.о. 
Мостар 

14.03.2013. СЕ „Врело 
Радобоље“ 

8,00 
13.03.2023. 8,920 

21. „СУБАШИЋ“ д.о.о. 
Тешањ  

26.03.2013. СЕ „СУБАШИЋ 
1“ 

12,50 
25.03.2023. 15,548 

22. 
„КАРА-ДРВО“ д.о.о. 

Фојница  

10.04.2013. мХЕ „Погледала“ 
690 

2.285 

09.04.2023. мХЕ „Грабље“ 

354,3 
2.146 

 
 

23. 
ХИДРОЕЛЕКТРАНА 
БУК д.о.о. Широки 

Бријег 

10.04.2013. мХЕ „Бук“ 140 
31.05.2023. 750 

24. MK GROUP д.о.о.  
10.04.2013. СЕ „МК ХОДОВО 

1“ 
165,60 

09.04.2018. 185,409 

25. Ј.У. Центар „LOS 
ROSALES“  Мостар  

10.04.2013. 
СЕ „Los Rosales“ 

3,80 
09.04.2023. 4,615 

26. Solar Max д.о.о. 
Мостар 

21.05.2013. 
СЕ „СТОЛАЦ I“ 

150,00 
20.05.2018. 200,757 

27. „IN SOLAR“ д.о.о. 18.06.2013. СЕ „IN-SOLAR- 10,00 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2014. годину 

 67

Чапљина   17.06.2023. ТРЕБИЖАТ“ 11,500 

28. 
„Г.М.Ц. БиХ“ д.о.о. 

Орашје   
23.07.2013. СЕ „Г.М.Ц. 

Орашје“ 
36,00 

22.07.2018. 58,700 

29. СОЛИК д.о.о. из 
Прозора   

27.08.2013. 
СЕ „ПРОЗОР“ 

135,00 
26.08.2018. 230,000 

30. ENERGY TRADE 
д.о.о. Усора  

30.09.2013. 
СЕ „ЕNERGY 1“ 

127,00 
29.09.2018. 164,840 

31. „SICON SAS“ д.о.о. 
Тузла 

30.09.2013. 
СЕ „SICON 1“ 10,00 

29.09.2023. 10,700 

32. АМИТЕА д.о.о. 
Мостар  

06.12.2013. мХЕ „Трешаница 
Т-4“ 

1.218 
05.12.2023. 6.200 

33. „Велико сунц“ д.о.о.  
06.12.2013. СЕ „ВЕЛИКО 

СУНЦЕ 1“ 
165,60 

05.12.2018. 188,327 

34. „GROHS H&G“ 
д.о.о.Сарајево  

23.12.2013. 
СЕ „ПРЕТИС“ 

148,50 

22.12.2018. 202,219 

35. „ЕБХ“ д.о.о.Сарајево  

22.01.2014. 

мХЕ „Чардак“ 

945 

21.01.2019. 
4.514 

36. „HE Energy“ 
д.о.о.Столац  

06.03.2014. СЕ „HE ENERGY 
1“ 

142,00 
05.03.2019. 218,649 

37. „ECO ENERGY“ 
д.о.о.Грачаница  

26.03.2014. 
мХЕ „Осаница 4“ 

630 
25.03.2024. 2.583 

38. 
„IEP energy“ д.о.о. 
Горњи Вакуф-

Ускопље 

мХЕ „Саставци“ 704 
13.05.2014. 3.150 
27.06.2021. мХЕ „Дубоки 

поток“ 
818,30 

  4.058 

39. 
„ESCO ECO 

ENERGIJA“ д.о.о. 
Ливно   

13.05.2014. СЕ „Градска 
топлана Ливно“ 

85,00 

12.05.2019. 91,620 

40. „СВ Енергија“ д.о.о. 
Тешањ   

13.05.2014. СЕ „ЛЕПЕНИЦА 
1“ 

10,00 
12.05.2024. 11,700 

41. 
„БРАТСТВО“ д.д. 
Горњи Вакуф-

Ускопље   
26.06.2014. СЕ „ТЕЛЕ-ЦОМ 

1“ 138 

  
25.06.2019. 

 
131,017 

42. 
„ЕЛГРАД“ д.о.о. 

Јајце  

21.07.2014. 
мХЕ „Била 
Вода"“ 

55 
342 

мХЕ „Гласинац"“ 
110 

06.04.2018. 

737 
мХЕ „Пољански 
поток-Грабантски 

поток“ 

55 
350 

43. „BIOTECH“ д.о.о. 
Бусовача  

21.07.2014. 
СЕ „BIOTECH“ 

10,00 
20.07.2024. 10,955 

44. „РЕМЕДИА“ д.о.о. 
Тузла  

22.08.2014. СЕ 
„АХИМБАШИЋИ 

1“ 

22,00 

21.08.2024. 23,865 

45. „СОЛИС“ д.о.о. 22.08.2014. СЕ „СОЛИС 01“ 136,00 
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Лукавац  
21.08.2019. 131,935 

46. Г.П.П.Д. „ВЛАШИЋ-
ГРАДЊА“ Травник   

12.09.2014. 
мХЕ 

„Торлаковац“ 

470 
11.09.2024. 2.200 

47. „ВЕСНА-С“ д.о.о. 
Бугојно  

  
мХЕ 

„Пршљаница 1“ 

200 

  (100+100 кW) 

01.10.2014. 1.245 

30.09.2014. мХЕ 
„Пршљаница 2“ 

350 
  3.060 

48. „ЕМY“ д.о.о. Зеница 

  
 „СЕ ЕМY 2“ 

30,0 

24.10.2014. 40,93 

23.10.2019. „СЕ ЕМY 30 кW 
Жепче“ 

30,0 
  34,56 

49. „ЕСПРО“ д.о.о. Доњи 
Вакуф 

24.10.2014. 
СЕ „ЕСПРО 1“ 

60,00 
23.10.2019. 69,743 

50. 
„БАХЕН-ГРАДЊА“ 

д.о.о. Сарајево 

24.10.2014. 
СЕ „БУЈАЦИ“ 

150,00 

23.10.2019. 224,30 

51. 
„БИНГО“ д.о.о. 

Тузла  

24.10.2014. 
СЕ „БИНГО 
СОЛАР 02“ 

144,00 

23.10.2019. 169,89 

52. „ЕКО-САН“ д.о.о. 
Сарајево  

  СЕ „О.Ш. Меша 
Селимовић“ 

27,60 
08.12.2014. 28,40 
07.12.2024. СЕ „Бијела 

плоча"  

10,00 
  9,20 

53. „ГРИД БХ“ д.о.о. 
Сарајево  

14.01.2015. 
мХЕ „Мујада“ 1.281 

13.01.2025. 7.586 

Табела 30. Попис произвођача електричне енергије који су статус квалификованог произвођача 
стекли одлуком ФЕРК-а до 31.12.2014. године 

 

Из Табеле 31. се може закључити да квалификовани произвођачи у 
Федерацији БиХ производњу електричне енергије обављају у 76 постројења за 
коришćeње ОИЕиЕК и то: једно постројење за производњу топлотне и 
електричне енергије коришћењем депонијског плина, 42 мале хидроелектране, 
32 соларне електране и једна мала вјетроелектрана.    

Врста 
постројења 

за 
кориштење 
ОИЕиЕК 

Број 
постројењ

а за 
кориштењ
е ОИЕиЕК 

Укупна 
инсталисан
а снага 
(кW) 

Предвиђен
а 

производњ
а ел. 

енергије 
(МWh) 

Остварена 
производња 
ел. енергије 

2012. 
(МWh) 

Остварена 
производњ

а ел. 
енергије 

2013. 
(МWh) 

Остварена 
производњ

а ел. 
енергије 

2014. 
(МWh) 

мХЕ 42 43.628,60 208.811,00 59.088,50 89.534,80 104.545,05 
СЕ 32 2.434,10 3.211,45 322,01 1.404,33 2.515,10 
ВЕ 1 300,00 1.080,00 0,00 12,12 27,55 
депонијски 
плин* 1 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Укупно 76 46.660,70 213.102,45 59.410,51 90.951,25 107.087,70 

* објекат није у функцији         
Табела 31. Приказ стања постројења ОИЕиЕК у зависности од врсте технологије у 
Федерацији БиХ 

 

Постројења ОИЕиЕК прикључена су на дистрибутивну мрежу једног од 
два оператора дистрибутивног система у Федерацији БиХ (ЈП Електропривреда 
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БиХ д.д. - Сарајево односно ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар). На 
основу Правилника о извјештавању за имаоце лиценце за дјелатност 
снабдијевања електричном енергијом II реда и независне произвођаче 
квалификовани произвођачи су достављали ФЕРК-у информације везане за 
остварену производњу електричне енергије из постројења ОИЕиЕК. На основу 
детаљне анализе, направљен је преглед производње електричне енергије из 
постројења ОИЕиЕК за период од 2009. – 2014. године у Табели 32.    

Уколико у обзир узмемо и производњу електричне енергије из 
постројења ОИЕиЕК који су у саставу ЈП „Електропривреда БиХ“ д.д. –
Сарајево (дистрибутивне електране) преглед производње електричне енергије је 
већи и исти је дат у Табели 33. за период од 2009. – 2014. година.  

 
Производња ел. 
енергије (МWh) 2009.  2010.  2011.  2012.  2013.  2014.  

Федерација БиХ                                                                                                                             
(квалификовани 
произвођачи)  

58.897 86.043 51.114 59.411 90.951 107.088 

раст (опадање) 
производње ел. 

енергије у 
односу на 
претходну 
годину (%)  

47,64 46,09 -40,59 16,23 53,09 17,74 

Табела 32. Приказ производње електричне енергије у Федерацији БиХ из постројења ОИЕиЕК у 
периоду од 2009. до 2014. године (искључене дистрибутивне електране ЈП Електропривреда 
БиХ д.д. – Сарајево) 
 
 
 

Табела 33. Приказ производње електричне енергије у Федерацији БиХ из Постројења ОИЕиЕК у 
периоду од 2009. до 2014. године (укључене дистрибутивне електране ЈП Електропривреда БиХ 
д.д. – Сарајево) 
 

7. ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Дистрибутивни систем чине електроенергетски објекти (постројења и 
водови) ниског (0,4 кV) и средњег напона (35 кV, 20 кV и 10 кV) путем којих се 
врши дистрибуција електричне енергије. За погон, управљање, одржавање, 
изградњу и развој дистрибутивног система одговоран је електроенергетски 
субјект који посједује дозволу за обављање дјелатности дистрибуције тј. 
Оператор дистрибутивног система. 

Нови Закон о електричној енергији у ФБиХ је прописао како је Оператор 
дистрибутивног система правно лице које обавља дјелатност дистрибуције 
независно од осталих електроенергетских дјелатности. 

Производња ел. енергије 
(МWh) 2009.  2010.  2011.  2012.  2013.  2014.  

квалификовани произвођачи 
+ дистрибутивне електране 
ЈП ЕП БиХ д.д. - Сарајево 

120.597,0 160.042,9 94.014,3 113.930,5 159.987,9 181.038,9 

раст (опадање) производње 
ел. енергије у односу на 
претходну годину (%)  

н/а 32,71 -41,26 21,18 40,43 13,16 
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У 2014. години се дјелатност дистрибуције електричне енергије у 
Федерацији БиХ обављала у оквиру два јавна електропривредна предузећа и то:  
1. ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево у подружницама 
електродистрибуција: Бихаћ, Мостар, Сарајево, Тузла и Зеница и  
2. ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар у дистрибутивним подручјима: Југ, 
Центар и Сјевер. 
 

Табела 34. 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 2014. години, у саставу два вертикално интегрисана јавна 
електропривредна предузећа, која су имаоци дозвола за обављање дјелатности 
дистрибуције електричне енергије на одређеном географском подручју. 

Током 2014. године, забиљежена је максимална испорука електричне 
енергије у мјесецу јануару (367,277 GWh) на дистрибутивној мрежи ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, а укупна годишња потрошња електричне 
енергије је износила 3.983,671 GWh. 

Електроенергетски објекти   
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. 7.459 3.595 

Средњенапонска 35 кV мрежа - зрачни 
водови 

км 725 291 

Средњенапонска 35 кV мрежа - подземни 
водови 

км 129 4 

СН 35 УКУПНО км 854 295 

Средњенапонска 10(20) кV мрежа - зрачни 
водови 

км 5.942 3.179 

Средњенапонска 10(20) кV мрежа - 
подземни водови 

км 2385 872 

СН 10 (20) УКУПНО км 8.327 4.051 

Нисконапонска 0,4 кV мрежа - зрачни 
водови 

км 24.807 7.133 

Нисконапонска 0,4 кV мрежа - подземни 
водови 

км 2.598 725 

НН 0,4 кV УКУПНО км 27.405 7.858 
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Слика 12. Потрошња електричне енергије купаца на дистрибутивној мрежи ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево за 2014. годину (кWh) 

ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево 

Напонски ниво Број купаца на дистрибутивној 
мрежи за 2014. годину 

Потрошња електричне енергије 
тарифних купаца на дистрибутивној 

мрежи за 2014. годину (кWh) 

35 кV 63 286.242.312 

10(20) кV 790 764.969.890 

домаћинства 668.503 2.079.736.245 

остала потрошња 60.467 776.073.555 

јавна расвјета 3.777 76.648.886 

УКУПНО 733.600 3.983.670.888 

Табела 35. Подаци о броју купаца и потрошњи у 2014. години по категоријама потрошње за ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.  – Сарајево 

367,277

324,542

329,636
324,946

316,041

307,8

321,351
326,411
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Слика 13. Приказ потрошње електричне енергије (GWh) купаца на дистрибутивној мрежи у ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево по мјесецима у 2014. години 

35 kV;

286.242.312;

7,19% 10(20) kV;

764.969.890;

19,20%

kućanstva;

2.079.736.245;

52,21%

ostalapotrošnja

776.073.555;

19,48%

javna rasvjeta;

76.648.886;

1,92%

35 kV 10(20) kV kućanstva ostala potrošnja javna rasvjeta
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Током 2014. године, у децембру је забиљежена максимална испорука 
електричне енергије (112,60 GWh) на дистрибутивној мрежи ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, а укупна годишња потрошња 
електричне енергије је износила 1.154,86 GWh.  
 

Слика 14. Приказ потрошње електричне енергије купаца на дистрибутивној мрежи ЈП 
„ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар за 2014. годину (кWh) 
 

ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 

Напонски ниво 
Број купаца на дистрибутивној 

мрежи за 2014. годину 
Потрошња електричне енергије тарифних купаца 
на дистрибутивној мрежи за 2014. годину (кWh) 

35 кV 1 39.538 

10(20) кV 170 183.962.508 

домаћинства 174.391 687.137.495 

остала потрошња 14.432 260.549.603 

јавна расвјета 1.862 23.169.208 

УКУПНО 190.856 1.154.858.352 

Табела 36. Подаци о броју купаца и потрошњи у 2014. години по категоријама потрошње за ЈП 
„ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
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Слика 15. Приказ потрошње електричне енергије (GWh) купаца на дистрибутивној мрежи у ЈП 
„ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар по мјесецима у 2014. години 
 
 

35 kV;
39.538;
0,00% 10(20)kV;

183.962.508;
15,93%

kućanstva;
687.137.495;

59,50%

ostala 
potrošnja; 

260.549.603  
22,56 %

javna rasvjeta; 
23.169.208; 

2,01 %

35 kV 10(20) kV kućanstva ostala potrošnja javna rasvjeta
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Укупна потрошња у дистрибутивним мрежама Федерације БиХ за 2014. годину 

Напонски ниво Број купаца на дистрибутивној 
мрежи за 2014.годину 

Потрошња електричне енергије 
тарифних купаца на 

дистрибутивној мрежи за 2014. 
годину 

35 кV 64 286.281.850 

10(20) кV 960 948.932.398 

домаћинства 842.894 2.766.873.740 

остала потрошња 74.899 1.036.623.158 

јавна расвјета 5.639 99.818.094 

Укупно 924.456 5.138.529.240 

Табела 37. Подаци о броју купаца и потрошњи у 2014. години по категоријама потрошње за 
подручје Федерације БиХ на дистрибутивној мрежи 
 

35 kV;

286.281.850;

6%

10(20) kV;

948.932.398;

18%

kućanstva;

2.766.873.740;

54%

ostala 

potrošnja

1.036.623.158;

20%

javna rasvjeta;

99.818.094;

2%

35 kV 10(20) kV kućanstva ostala potrošnja javna rasvjeta

 
Слика 16.  Потрошња електричне енергије купаца на дистрибутивној мрежи на подручју 
Федерације БиХ за 2014. годину (кWh) 
 

Губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи у 2014. години за 
ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево остварени су у износу од 401.643.505 
кWh, односно изражено у процентима 8,79%. 

Губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи у 2014. години за 
ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар остварени су у износу од 154.620.679 
кWh, односно, изражено у процентима 10,83%. 
 

Потрошња електричне енергије у Федерацији БиХ у периоду 2009. -  2014. 
Период 
потрошње  

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Количина 
енергије  
(kWh) 

4.544.836.524 4.960.229.007 5.420.731.962 5.522.914.239 5.550.575.743 5.138.529.240 

Tabела 38. Потрошња електрипчне енергије у Федерацији БиХ на дистрибутивној мрежи у 
периоду 2009. – 2014.  година 
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Slika 17. Потрошња електрине енергије у Федерацији БиХ на дистрибутивној мрежи у периоду 
2009. – 2014. година 
 
 
7.1. Параметри квалитета испоруке електричне енергије 
 

Како до краја 2014. године није извршено упостављање Оператора 
дистрибутивног система (ОДС), као посебног правног лица, ову дјелатност 
настављају обављати ОДС-ови у саставу два јавна електропривредна предузећа 
– имаоци ФЕРК-ове дозволе за рад – лиценце за обављање електропривредне 
дјелатности дистрибуције електричне енергије. ФЕРК интезивно ради на 
припреми измјене дозволе за рад за дистрибуцију електричне енергије, издате 
јавним електропривредним предузећима у 2012. години, а што зависи од 
тренутка правног раздвајања ОДС-ова из састава два јавна електропривредна 
предузећа. Од момента правног раздвајања покренуће се поступак измјене 
дозволе за рад.                

За два ОДС-а у Федерацији БиХ ови параметри на средњенапонском нивоу у 
2014. години су износили: 

1. ЈП Електропривреда БиХ д.д.-Сарајево: 

    а) SAIDI - 600,69 минута/купцу, 

    б) SAIFI - 7,31 прекида по купцу на средњенапонском нивоу; 

2. ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 

    а) SAIDI - 600,08 минута/купцу 

    б) SAIFI - 9,20 прекида по купцу на средњенапонском нивоу. 

Наведени параметри квалитета за протеклих шест година за оба јавна 
електропривредна предузећа су приказани како слиједи: 
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SAIDI 
(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 

2013. 780,29 600,25 
2014. 600,69 600,08 

  Табела 39. Параметар квалитета SAIDI за електропривредна предузећа 

Слика 18. Индекс квалитета испоруке електричне енергије SAIDI за два јавна 
електропривредна предузећа у периоду  2009.-2014. година  

  

SAIFI 
(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 13,00 
2013. 8,10 10,80 
2014. 7,31 9,20 

Табела 40. Параметар квалитета SAIFI за електропривредна предузећа 
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Слика 19. Индекс квалитета испоруке електричне енергије SAIFI за два јавна 
електропривредна предузећа у периоду 2009. – 2014. година 
 

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. Како је законском регулативом у Федерацији 
БиХ утврђено да се стварају услови за развој  тржишта то ће питање, како 
техничког тако и комерцијалног квалитета, бити од посебне важности 
приликом регулисања односа за све учеснике у електроенергетском сектору. 

Из горе наведених података, може се закључити како је код ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево дошло до смањења просјечног укупног 
годишњег трајања прекида по купцу (SAIDI), као и смањење  прекида по купцу 
(SAIFI), док је код ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар дошло до благог 
смањења просјечног укупног годишњег трајања прекида по купцу (SAIDI), као 
и смањења просјечног броја прекида по купцу (SAIFI) у односу на прошлу 
годину. 

8. СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ –  
ДОЗВОЛА I РЕДА 
 

Снабдијевање електричном енергијом квалификованих и 
неквалификованих купаца је дјелатност независна од дјелатности дистрибуције 
и укључује: куповину ради продаје електричне енергије купцима, укључујући 
препродају електричне енергије, обраду обрачунских елемената ради испоруке 
електричне енергије, обрачун потрошње електричне енергије, испостављање 
рачуна купцима и наплату обрачунате електричне енергије за свако обрачунско 
мјесто потрошње електричне енергије. Како је прописано Законом о 
електричној енергији у ФБиХ, у склопу вршења јавне услуге, снабдјевачи 
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пружају услуге снабдијевања електричном енергијом неквалификованих 
(тарифних) купаца, на регулисани начин и по регулисаним тарифним 
ставовима, на основу дозволе ФЕРК-а за снабдијевање електричном енергијом – 
дозволе I реда. Дакле дозвола за снабдијевање електричном енергијом – дозвола 
I реда издаје се подносиоцима захтјева, односно електроенергетским субјектима 
за снабдијевање електричном енергијом неквалификованих (тарифних) купаца 
и квалификованих купаца путем јавног снабдјевача. 

С обзиром да од 01.01.2015. године сви купци постају квалификовани 
купци, Одлуком Владе Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“ 
број 84/14) за два јавна електропривредна предузећа додјељује се статус јавног 
снабдјевача и утврђује се обавеза пружања јавне/универзалне услуге и услуге 
резервног снабдјевача на свом подручју дјеловања. Такође, овом одлуком је за 
имаоце дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе I реда 
прописано да јавни снабдјевач има обавезу да почев од 01.01.2015. године 
пружа универзалну услугу снабдијевања електричном енергијом стандардног 
квалитета по економски оправданим, лако и јасно упоредивим и 
транспарентним цијенама свим квалификованим купцима електричне енергије 
из категорије домаћинства, малих предузећа и комерцијалних купаца 
(корисници универзалне услуге), а који на тржишту нису одабрали свог 
снабдјевача. Све остале квалификоване купце, који немају право на јавну 
услугу снабдијевања, а нису одабрали свог снабдјевача, јавни снабдјевач 
снабдијева на тржишним принципима. Права и обавезе јавног снабдјевача 
детаљно су прописане Правилником за издавање дозволе ФЕРК-а, Општим 
условима и Правилником о снабдијевању квалификованих купаца и поступку 
промјене снабдјевача. Потребно је истаћи да, између осталог, јавни снабдјевач 
регулише коришћење дистрибутивне мреже за квалификоване купце које 
снабдијева у систему универзалне услуге и закључује један уговор с тим 
купцима, чиме се тај процес поједностављује за крајњег купца. Такође, имаоци 
дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе I реда – јавни 
снабдјевачи, имају обавезу да почевши од 01.01.2015. године пружају услугу 
резервног снабдјевача на свом подручју дјеловања квалификованим купцима 
који немају право на универзалну услугу, а у случајевима и на период прописан 
ФЕРК-овим правилником. Резервни снабдјевач регулише коришћење 
дистрибутивне мреже у складу са Општим условима. 

Иако су до сада електроенергетски субјекти на својој интернетској 
страници омогућавали 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, 
усвајањем нових ФЕРК-ових подзаконских прописа указује се потреба за 
измјеном и надоградњом информација у смислу објаве каталога за крајње 
купце, различитих пакета услуга крајњих купаца, калкулатора за израчун 
трошка и сл. 

Поред свега, биће потребно измијенити важеће дозволе за снабдијевање 
електричном енергијом – дозволе I реда за два јавна електропривредна 
предузећа, које су издате у 2011. години, да би пратиле важећу законску 
регулативу, а што ће у коначници зависити од тренутка функционалног 
раздвајања јавних електропривредних предузећа. Такође, у тренутку раздвајања 
покренуће се поступак измјене важеће дозволе.    

Сви купци на 110 кV напонском нивоу у Федерацији БиХ су 
искористили услугу јавног снабдијевања. Алуминиј д.д. Мостар дијелом 
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користи услугу јавног снабдијевања, док је количину од 722.260 МWh набавио 
на тржишту електричне енергије у Босни и Херцеговини. BSI д.о.о. Јајце је 
такође, дијелом користио услугу јавног снабдијевања, а дио од 33.672 МWh је 
набавио на тржишту електричне енергије у Босни и Херцеговини.  

Укупна потрошња електричне енергије тарифних купаца и 
квалификованих купаца који се снабдијевају од јавног снабдјевача на 110 кV и 
35 кV мрежи на конзумном подручју ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево је 
у 2014. години износила 4.426.427 МWh, што представља повећање од 0,17% у 
односу на 2013. годину када је потрошња износила 4.419.054 МWh. Од тога 
потрошња квалификованих купаца који се снабдијевају од јавног снабдјевача 
износи 728.998 МWh, док остварена потрошња тарифних купаца у 2014. години 
износи 3.697.429 МWh. 
Преглед потрошње по напонским нивоима је приказан на Слици 20.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 20. Потрошња електричне енергије тарифних купаца и квалификованих купаца који се 
снабдијевају од јавног снабдјевача на 110 кV и 35 кV мрежи у ЈП Електропривреда БиХ д.д. - 
Сарајево за 2014. годину у укупном износу од 4.426.427.106 кWh 
 

Укупна потрошња електричне енергије тарифних купаца и 
квалификованих купаца који се снабдијевају од јавног снабдјевача на 110 кV и 
35 кV мрежи на конзумном подручју ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
је у 2014. години износила 2.210.502 МWh, што представља смањење од 5,17% 
у односу на 2013. годину када је потрошња износила 2.331.027 МWh. Од тога, 
потрошња квалификованих купаца који се снабдијевају од јавног снабдјевача 
износи 1.055.683 МWh, док остварена потрошња тарифних купаца у 2014. 
години износи 1.154.819 МWh. 
Преглед потрошње по напонским нивоима је приказан на Слици 21.: 
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Слика 21. Потрошња електричне енергије тарифних купаца и квалификованих купаца који се 
снабдијевају од јавног снабдјевача на 110 кV и 35 кV мрежи у ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар за 2014. годину у укупном износу од 2.210.502.100 кWh 
 

Укупна потрошња електричне енергије тарифних купаца и 
квалификованих купаца који се снабдијевају од јавног снабдјевача на 110 кV и 
35 кV мрежи на конзумном подручју Федерације БиХ је у 2014. години 
износила 6.636.929 МWh, што представља смањење од 1,68% у односу на 2013. 
годину када је потрошња електричне енергије у Федерацији БиХ износила 
6.750.081 МWh. Од тога, потрошња квалификованих купаца који се 
снабдијевају од јавног снабдјевача износи 1.784.682 МWh, док остварена 
потрошња тарифних купаца у 2014. години износи 4.852.247 МWh. 
Преглед потрошње по напонским нивоима је приказан на Слици 22.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 22. Потрошња електричне енергије тарифних купаца и квалификованих купаца који се 
снабдијевају од јавног снабдјевача на 110 кV и 35 кV мрежи у Федерацији Босне и Херцеговине 
за 2014. годину у укупном износу од 6.636.929.206 кWh 
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9. СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ II РЕДА 
 

Снабдијевање квалификованих купаца електричном енергијом је 
дјелатност у којој квалификовани купац и снабдјевач који посједује дозволу за 
обављање дјелатности снабдијевања електричном енергијом, а којег он 
слободно изабере, уговарају количину, динамику и цијену која је предмет 
испоруке. Трговина електричном енергијом је дјелатност куповине и продаје 
електричне енергије, искључујући продају крајњем купцу. У складу са Законом 
о електричној енергији у ФБиХ, дозволе за снабдијевање електричном 
енергијом - дозволе II реда издају се подносиоцима захтјева, односно 
електроенергетским субјектима, који се оснивају у складу са Законом о 
привредним друштвима, а који обављају дјелатност: производње електричне 
енергије и врше продају електричне енергије и снабдијевања квалификованих 
купаца и трговине електричне енергије на унутрашњем тржишту. Дозвола за 
снабдијевање електричном енергијом - дозвола II реда, коју издаје ФЕРК, 
вриједи на цијелој територији Босне и Херцеговине. Дозвола за трговину и 
снабдијевање електричном енергијом коју издаје Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске – РЕРС, такође, вриједи на територији Босне и 
Херцеговине, па тако и на територији Федерације БиХ. 

Дозволе за снабдијевање електричном енергијом - дозволе II реда које је 
издао ФЕРК наведене су у сљедећој табели: 
 
Ред.број Ималац дозволе за снабдијевање II реда Период важења лиценце 

1. ГЕН-И д.о.о. Сарајево 28.01.2011. - 27.01.2016. 
2. Алпиq Енергија БХ д.о.о. 28.01.2011. - 27.01.2016. 
3. ПРОЕНЕРГY д.о.о. Мостар до 24.02.2015. 
4. Репоwер Адриа д.о.о. из Сарајева 22.01.2012. - 21.01.2017. 
5. „Интеренерго“ д.о.о. Сарајево 29.08.2013. – 28.08.2018. 
6. „ЕЗПАДА“ д.о.о. Мостар до 18.03.2017. 
7. ХЕП - Траде д.о.о. из Мостара 30.10.2013. - 29.10.2015. 
8. Данске Цоммодитиес БХ д.о.о. из Сарајева 06.12.2013. - 05.12.2015. 
9. ЕУРО-ПОWЕР д.о.о. Тешањ 06.12.2013. -  05.12.2015. 
10. ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 01.01.2014. - 31.12.2018. 
11. ЈП „Електропривреда БиХ“ д.д. - Сарајево 01.01.2014. - 31.12.2018. 
12. „КТГ ЗЕНИЦА“ д.о.о. ЗЕНИЦА  12.03.2015. – 11.03.2019. 
13. „Д-ПРО“ д.о.о. Сарајево 26.03.2014. – 25.03.2016. 
14. ХСЕ БХ д.о.о. из Сарајева до 29.11.2017. 
15. „ПЕТРОЛ БХ ОИЛ ЦОМПАНY“ д.о.о. Сарајево 19.11.2014. – 18.11.2019. 
16. Аxпо БХ д.о.о.  из Сарајева 19.11.2014. – 18.11.2019. 

Табела 41. Дозволе за снабдијевање електричном енергијом - дозволе II  реда које је издао 
ФЕРК 
 

Током 2014. године, од наведених имаоца дозвола за рад, снабдијевање и 
трговину на унутрашњем тржишту БиХ су активно обављала два јавна 
електропривредна предузећа и 14 имаоца дозвола за снабдијевање електричном 
енергијом-дозвола II реда. 

Пет имаоца дозвола нису имала никакав промет (КОРЛЕА д.о.о. Мостар 
којем је дозвола одузета 19.11.2014. и ЧЕЗ БиХ д.о.о. Сарајево којем је дозвола 
одузета 24.10.2014.године, те „КТГ ЗЕНИЦА“ д.о.о. ЗЕНИЦА, EURO-POWER 
д.о.о. Тешањ „Д-ПРО“ д.о.о. Сарајево), а један ималац дозволе је само у два 
мјесеца остварио промет на унутрашњем тржишту БиХ у 2014. години (HEP - 
Тrade д.о.о. Мостар је само у фебруару и аугусту 2014. остварио промет). 

Промјеном законске и подзаконске регулативе, указала се потреба за 
измјеном свих важећих  дозвола за снабдијевање електричном енергијом – 
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дозвола II реда, како за два јавна електропривредна предузећа, што ће зависити 
о тренутку функционалног раздвајања, тако и за остале имаоце дозвола, а на 
чему ФЕРК већ интензивно ради. Као и код других дозвола, ФЕРК ће, када се за 
то стекну услови, самоиницијативно покренути поступак измјене дозволе. 
 

 
Слика 23. Преглед куповине и продаје на унутрашњем тржишту БиХ у 2014. 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 и увозник 
у 2014. години био је ГЕН-И д.о.о. Сарајево. 
 

 
Слика 24. Преглед увоза и извоза електричне енергије у 2014. години 
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Слика 25. Преглед трговине електричном енергијом у 2014. години 
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10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦИЈЕНАМА ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 
 

10.1. Кретање просјечних цијена електричне енергије у Федерацији БиХ у 
периоду 2005. - 2014. година  

 

У ниже наведеним табелама и сликама видљива су кретања просјечних 
цијена у два електропривредна предузећа у Федерацији БиХ у периоду 2005. – 
2014. година. Електропривредна предузећа 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 проводио 
ФЕРК (пет тарифних поступака за ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар и 
три тарифна поступка за ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево).   

ЕРК је прве тарифне ставове за оба електропривредна предузећа у 
Федерацији БиХ донио почетком 2006. године, након проведених првих 
тарифних поступка, а њихове примјене су почеле од 01.04.2006. године.   

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 поступaка за ово јавно предузеће, почели су се примјењивати од 
01.01.2008. године, тарифни ставови донесени након четвртог тарифног 
поступка били су 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 01.03.2012. године. 

У наредној табели приказане су планиране просјечне цијене донесене на 
основу одобрених трошкова ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар кроз 
тарифне поступке: 

 

2005. 
godina

2006. 
godina - I 

tarifni

2007. 
godina - II 

tarifni

2008. 
godina - III 

tarifni

2010. 
godina - IV 

tarifni

2012. 
godina - V 

tarifni

(pf/kWh) (pf/kWh) (pf/kWh) (pf/kWh) (pf/kWh) (pf/kWh)

110 kV 6,16 7,36 8,22 9,5 9,36 10,54

35 kV 10 11,11 12,69 13,51 14,26 13,74

10 kV 11,36 12,59 15,02 15,83 14,66 15,21

0.4 kV - kućanstva 11 11,72 12,42 12,92 13,15 14,83

0.4 kV - ostala potrošnja 20,02 21,08 20,92 21,99 20,85 22,19

0.4 kV - javna rasvjeta 15,65 16,68 17,31 18,16 18,22 18,95

Kategorije i grupe 
potrošnje

Prikaz planiranih prosje čnih cijena u JP EP HZ HB

 
Табела 42. Преглед планираних просјечних цијена кроз тарифне поступке у ЈП 
„ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар (фенинга/кWh) 
 

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

 
У наредној табели приказане су планиране просјечне цијене донесене на 

основу одобрених трошкова ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево кроз 
тарифне поступке: 
 
 

2005. godina
2006. godina 

- I tarifni
2008. godina 

- II tarifni
2011. godina 
- III tarifni

(pf/kWh) (pf/kWh) (pf/kWh) (pf/kWh)

110 kV 7,13 7,86 9,03 9,79

35 kV 8,43 9,31 10,33 12,6

10 kV 11,63 11,74 13,51 15,05

0.4 kV - kućanstva 11,18 11,83 12,25 14,08

0.4 kV - ostala potrošnja 19,56 18,66 18,24 20,01

0.4 kV - javna rasvjeta 15,46 15,51 15,98 16,31

Prikaz planiranih prosje čnih cijena u JP EP BiH

Kategorije i grupe 
potrošnje

 
Табела 43. Преглед планираних просјечних цијена кроз тарифне поступке у ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево (фенинга/кWh) 
 
 
 
 
 
 

6,16 7,36 8,22 9,5 9,36 10,54

10 11,11 12,69 13,51 14,26 13,74

11,36 12,59 15,02 15,83 14,66 15,21

11 11,72 12,42 12,92 13,15 14,83

20,02 21,08 20,92 21,99 20,85 22,19

15,65 16,68 17,31 18,16 18,22 18,95

0

5

10

15

20

25

2005. godina2006. godina - I tarifni2007. godina - II tarifni2008. godina - III tarifni2010. godina - IV tarifni2012. godina - V tarifni

ci
je

ne
 (p

f/k
W

h)

110 kV

35 kV

10 kV

0.4 kV -
kućanst
va

0.4 kV -
ostala
potrošnj
a

Слика 26. Кретање планираних просјечних цијена у ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
кроз тарифне поступке 
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7,13 7,86 9,03 9,79

8,43 9,31 10,33 12,6

11,63 11,74 13,51 15,05

11,18 11,83 12,25 14,08

19,56 18,66 18,24 20,01

15,46 15,51 15,98 16,31
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Слика 27. Кретање планираних просјечних цијена у ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево 
кроз тарифне поступке 
 
 Прелазни период отварања тржишта трајало је до 01.01.2015. године. 
Сви купци електричне енергије, осим купаца из категорије домаћинства, током 
2014. године били су квалификовани купци чиме су остварили право на 
слободан избор снабдјевача. Купци електричне енергије из категорије 
домаћинства стекли су 01.01.2015. године статус квалификованог купца, 
односно право на слободан избор снабдјевача. 
 Током прелазног периода отварања тржишта квалификовани купци су 
могли бити снабдијевани било преко слободног изабраног снабдјевача на 
тржишту или, ако нису искористили то своје право у тренутку престанка 
важења тарифних ставова за поједину категорију, преко јавног снабдјевача. 
 Такође, квалификовани купци имају право на услугу снабдијевања од 
резервног снабдјевача. Резервни снабдјевач је имаоц дозволе за рад за 
снабдијевање електричном енеријом – дозволе I реда. Резервни снабдјевач, на 
свом територији дјеловања, има обавезу снабдијевати квалификованог купца на 
период не дуже од 60 дана у случају када снабдјевач којег је квалификовани 
купав слободно одабрао не врши снабдијевање електричном енергијом.  

 
У наредној табели приказане су цијене услуге снабдијевања од јавног 

снабдјевача ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар: 
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1.6.2012. 

110 kV I 
VIŠE

110 kV I 
VIŠE

35 kV
110 kV I 

VIŠE
35 kV

MJERNO 
MJESTO KUPCA

KM/kupcu 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

VIŠI 29,70 30,87 23,08 29,69 22,46

NIŽI 22,85 23,75 17,75 22,84 17,27

VEĆI 11,44 11,83 9,62 11,46 9,34

MANJI 5,72 5,92 4,81 5,73 4,67

VEĆI 8,80 9,1 7,4 8,81 7,19

MANJI 4,40 4,55 3,7 4,41 3,59

PREKOMJERNO 
PREUZETA 
JALOVA 

ENERGIJA

fening/kvarhu 1,09 1,09 2,14 1,09 2,14

AKTIVNA 
ENERGIJA

fening/kWh

1.1.2013.

OBRAČUNSKA 
SNAGA

KM/kW

1.5.2013.
Obračunski 

elementi
Jedinica 
mjere

Sezonsko 
diferenciranje

Dnevno 
diferenciranje

 
Табела 44. Преглед цијена услуге снабдијевања од јавног снабдјевача у ЈП 
„ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар (фенинга/кWh) 
 
 У наредној табели приказане су цијене услуге снабдијевања од јавног 
снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево: 
 

1.6.2012. 
110 kV I 

VIŠE
110 kV I 

VIŠE
35 kV

MJERNO 
MJESTO KUPCA

KM/kupcu 20,00 20,00 20,00

OBRAČUNSKA 
SNAGA

KM/kW 14,45 15,68 16,68

VEĆI 9,16 9,94 9,56

MANJI 4,58 4,97 4,78

PREKOMJERNO 
PREUZETA 
JALOVA 

ENERGIJA

fening/kvarhu 1,00 1,09 2,14

1.1.2013.

AKTIVNA 
ENERGIJA

fening/kWh

Obračunski 
elementi

Jedinica 
mjere

Dnevno 
diferenciranje

 
Табела 45. Преглед цијена услуге снабдијевања од јавног снабдјевача у ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево (фенинга/кWh) 
 
 
10.2.  Структура цијена електричне енергије у Федерацији БиХ   
 

Отварањем тржишта електричне енергије дјелатности производње и 
снабдијевања постају тржишне дјелатности, док дистрибуција (мрежа) остаје 
регулисана дјелатност.  
Мрежна тарифа обухвата трошкове рада, одржавања и развој мреже, као и 
трошкове енергије за покривање губитака у мрежи, те трошкове преноса, 
НОСБиХ-а и системских услуга.  

У сљедећим табелама и сликама 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. 
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ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар 

Просјечна цијена 
мреже 

Просјечна цијена 
набавке производње 
и снабдијевања 

Укупна просјечна 
цијена 

  (f/кWh) (f/кWh) (f/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 расвјета 9,40 9,55 18,95 

УКУПНО 4,33 9,07 13,39 
Табела 46. Просјечна цијена у ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 
 

ЈП Електропривреда БиХ д.д. -
Сарајево 

Просјечна цијена 
мреже 

Просјечна цијена 
набавке производње 
и снабдијевања 

Укупна просјечна 
цијена 

  (f/кWh) (f/кWh) (f/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 расвјета 7,79 8,52 16,31 

УКУПНО 5,76 8,96 14,71 
Табела 47. Просјечна цијена у ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево 
 
 

 
Слика 28. Просјечне цијене мреже и просјечне цијене производње и снабдијевања у ЈП 
„ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
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Слика 29. Просјечне цијене мреже и просјечне цијене 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 2012. - 2014. година 
приказане су у сљедећој табели и на слици.  
 

 
 

Категорије потрошње 

ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ 
д.д. Мостар 

ЈП Електропривреда БиХ д.д. -
Сарајево 

2012. 
година 

2013. 
година 

2014. 
година 

2012. 
година 

2013. 
година 

2014. 
година 

(pf/кWh) (pf/кWh) (pf/кWh) (pf/кWh) (pf/кWh) (pf/кWh) 

110 кV 10,4 10,81 10,51 9,81 10,68 10,58 

35 кV 14,98 17,45 16,49 12,03 11,3 11,26 

10 кV 14,99 15,17 15,05 14,9 14,94 14,89 

0.4 кV - I група - домаћинства 14,86 15,25 15,32 14,80 14,78 14,76 

0.4 кV - II група - домаћинства 13,61 14,01 14,11 13,28 13,31 13,35 

0.4 кV - кућанства 14,32 14,71 14,77 14,00 13,99 13,99 

0.4 кV - I група - остала потрошња 21,57 21,56 21,50 17,56 17,72 17,68 

0.4 кV - II група - остала потрошња 21,07 21,35 21,40 20,74 20,81 20,78 
0.4 кV - III група - остала 
потрошња 23,94 24,26 24,34 15,27 15,28 15,37 

0.4 кV - IV група - остала 
потрошња       12,76 12,81 12,77 

0.4 кV - остала потрошња 21,69 21,81 21,79 19,08 19,11 19,02 

0.4 кV - јавна расвјета 18,68 18,85 18,84 16,32 16,32 16,34 

УКУПНО 13,21 13,64 13,63 14,5 14,56 14,55 
Табела 48. Преглед остварених цијена у периоду 2012.-2014. година (фенинга/кWh) 
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Слика 30. Остварене просјечне цијене у периоду 2012.-2014. година 

(фенинга/кWh) 
 

На сљедећим сликама видљиви су планови и остварења просјечних 
цијена по категоријама потрошње у 2014. години за ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар и ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево. 
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Слика 31. Успоредба планираних и остварених просјечних цијена у ЈП „ Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар и ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево у 2014. години 
 
Цијене електричне енергије у КМ/кWh за домаћинства (годишња потрошња од 
2.500 до 5.000 кWh) у 2014. години, по методологији Еуростата 

Слика 32. Цијене електричне енергије у КМ/кWh за домаћинства (годишња потрошња од 2.500 
до 5.000 кWh) у 2014. години, по методологији Еуростата 
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Цијене електричне енергије у КМ/кWh за индустрију (годишња потрошња од 
500 до 2.000 МWh) у 2014. години, по методологији Еуростата 

 
Слика 33. Цијене електричне енергије у КМ/кWh за индустрију (годишња потрошња од 500 до 
2.000 МWh) у 2014. години, по методологији Еуростата 
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10.3. 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 2014. 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 3

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

35 kV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 kV 166 168 171 172 169 169 171 174 175 172 170 170

SN Ukupno 167 169 172 173 170 170 172 175 176 173 171 171

0,4 kV - kućanstva I grupa 100.495 100.291 100.471 101.255 92.168 111.317 102.677 103.135 101.716 102.232 100.712 100.077

0,4 kV - kućanstva II grupa 72.997 73.198 73.006 72.370 65.605 78.377 71.234 70.842 72.430 71.993 73.606 74.314

0,4 kV - ostala potrošnja I grupa 1.359 1.350 1.347 1.362 1.376 1.368 1.355 1.369 1.369 1.379 1.374 1.376

0,4 kV - ostala potrošnja II grupa 8.464 8.432 8.476 8.489 8.262 8.716 8.607 8.512 8.451 8.359 8.447 8.513

0,4 kV - ostala potrošnja III grupa 4.645 4.700 4.651 4.651 4.521 4.800 4.573 4.631 4.666 4.742 4.695 4.543

0,4 kV - javna rasvijeta 1.816 1.824 1.826 1.822 1.635 2.021 1.834 1.835 1.847 1.856 1.854 1.862

NN Ukupno 189.776 189.795 189.777 189.949 173.567 206.599 190.280 190.324 190.479 190.561 190.688 190.685

Ukupno NN+SN+VN 189.946 189.967 189.952 190.125 173.740 206.772 190.455 190.502 190.658 190.737 190.862 190.859

Broj kupaca po mjesecima

Broj kupaca EP HZ HB u 2014. godini

Kategorije i grupe kupaca 

 
Табела 49. Број купаца у ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар у 2014. 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 63 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63

10 kV 762 766 771 774 761 765 761 762 776 778 786 790

SN Ukupno 825 828 833 836 823 827 823 824 839 841 849 853

0,4 kV - kućanstva I grupa 335.607 335.009 333.615 332.185 331.755 331.596 330.024 327.411 328.707328.260 327.683 326.969

0,4 kV - kućanstva II grupa 324.460 325.492 327.201 329.045 332.268 332.950 335.066 333.893 337.578338.651 340.275 341.534

0,4 kV - ostala potrošnja I grupa 4.056 4.080 4.118 4.151 4.140 4.146 4.181 4.142 4.2054.227 4.240 4.283

0,4 kV - ostala potrošnja II grupa 53.634 53.687 53.725 53.774 52.631 52.897 52.904 52.070 52.999 53.126 53.226 53.330

0,4 kV - ostala potrošnja III grupa 1.811 1.812 1.829 1.825 1.851 1.839 1.840 1.834 1.8311.837 1.839 1.840

0,4 kV - ostala potrošnja IV grupa 942 944 953 962 978 982 987 995 1.000 1.006 1.008 1.014

0,4 kV - javna rasvijeta 3.688 3.694 3.701 3.700 3.725 3.730 3.742 3.744 3.7563.761 3.770 3.777

NN Ukupno 724.198 724.718 725.142 725.642 727.348 728.140 728.744 724.089 730.076 730.868 732.041 732.747

Ukupno NN+SN+VN 725.028 725.551 725.980 726.483 728.176 728.972 729.572 724.918 730.920 731.714 732.895 733.605

Broj kupaca EP BiH u 2014. godini

Broj kupaca po mjesecimaKategorije i grupe kupaca 

 
Табела 50. Број купаца у ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево у 2014. години 
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У сљедећој табели приказан је тренд кретања броја купаца електричне енергије у Федерацији 
БиХ у периоду 2009. – 2014. година 
 
 
Тренд кретања броја купаца електричне енергије у Федерацији БиХ у периоду 2009-2014 godina  

Godina 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Broj kupaca električne 
energije u Federaciji BiH 

873.717 882.129 894.951 904.341 914.607 924.464 

Tabела 51. Тренд кретања броја купаца електричне енергије у Федерацији БиХ у периоду 2009. 
– 2014. godina 
 
 
10.4. Основни електроенергетски показатељи Федерације Босне и 
Херцеговине 

(GWh) 
2014. година ЕП БиХ  ЕП ХЗХБ  ФБиХ 
Производња у хидроелектранама 1.542,60  1,755,80 3.890,88
Производња у термоелектранама 5.787,00  5.787,00
Производња у малим и 
индустријским ел. 

188,36  17,33 205,69

Производња 7.517,96  2.365,61 9.883,57
Дистрибутивна потрошња 3,990,91  1.154,86 5.145,77
Губици преноса  
Велики купци 442,76  1.811,57* 2.254,33*
Властита потрошња електрана  
Потрошња 4.433,67  2.966,43 7400,10
*Укључујући и 755,93 GWh које су Алуминиј д.д. Мостар и БСИ д.о.о. Јајце набавили као квалификовани 
купци 
2013. година      ЕП БиХ           ЕП ХЗХБ        ФБиХ 
Производња у хидроелектранама 1.854,43  2.348,28 4.202,71
Производња у термоелектранама 5.549,53  5.549,53
Производња у малим и 
индустријским ел. 

150,59  14,71 165,3

Производња 7.554,55  2.362,99 9.917,54
Дистрибутивна потрошња 3.990,91  1.154,86 5.145,77
Губици преноса  
Велики купци 448,20  2.048,14* 2.496,34*
Властита потрошња електрана  8,74 8,74
Потрошња 4.849,72  3.400,71 8.250,43
* Укључујући и 884,94 GWh које је Алуминиј д.д. Мостар набавио као квалификовани купац 
2012. година      ЕП БиХ          ЕП ХЗХБ      ФБиХ 
Производња у хидроелектранама 1.086,63 1.229,30 2.315,93
Производња у термоелектранама 5.367,80 5.367,80
Производња у малим и индустријским 
ел. 

115,40 7,89
123,29

Производња 6.569,83 1.237,19 7.807,02
Дистрибутивна потрошња 4.340,28 1.379,43 5.719,71
Губици преноса  
Велики купци 446,23 2.136,41* 2.582,64*
Властита потрошња електрана и 
црпљење 

 67,26
67,26

Потрошња 4.786,52 3.583,10 8.369,62
* Укључујући и 910,54 GWh које је Алуминиј д.д. Мостар набавио као квалификовани купац 
2011. година     ЕП БиХ        ЕП ХЗХБ     ФБиХ 
Производња у хидроелектранама 1.113,63 1.395,40 2.509,03
Производња у термоелектранама 6.138,01  6.138,01
Производња у малим и индустријским 
ел. 

100,82 6,60
107,42
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Производња 7.352,47 1.402,00 8.754,47
Дистрибутивна потрошња 4.284,17 1.363,04 5.647,21
Губици преноса    
Велики купци 417,17 2.216,62* 2.633,79*
Властита потрошња електрана   21,22 21,22
Потрошња 4.701,34 3.600,88 8.302,22
* Укључујући и 876,00 GWh које је Алуминиј д.д. Мостар набавио као квалификовани купац 
2010. година      ЕП БиХ       ЕП ХЗХБ       ФБиХ 
Производња у хидроелектранама 2.094,61 2.604,67 4.699,28
Производња у термоелектранама 5.012,79 5.012,79
Производња у малим и индустријским 
ел. 182,77 8,54 191,31
Производња 7.290,17 2.613,21 9.903,38
Дистрибутивна потрошња 4.232,92 1.367,75 5.600,67
Губици преноса  
Велики купци 371,43 2.030,80* 2.402,23*
Властита потрошња електрана и 
црпљење  2,21 2,21
Потрошња 4.604,35 3.400,76 8.005,11
*Укључујући и 1068,48 GWh које су Алуминиј д.д. Мостар и БСИ д.о.о. Јајце набавили као квалификовани 
купци 
2009. година   ЕП БиХ       ЕП ХЗХБ  ФБиХ 
Производња у хидроелектранама 1.631,23 1.939,82 3.571,05
Производња у термоелектранама 5.233,60 5.233,60
Производња у малим и индустријским 
ел. 128,39 5,24 133,63
Производња 6.993,22 1.945,06 8.938,28
Дистрибутивна потрошња 4.132,46 1.349,97 5.482,43
Губици преноса  
Велики купци 367,30 1.630,16* 1.997,46*
Властита потрошња електрана      
Потрошња 4.499,76 2.980,13 7.479,89
*Укључујући и 876,00 GWh које је Алуминиј д.д. Мостар набавио као квалификовани купац 
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11.        ОТВАРАЊЕ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
 

Босна и Херцеговина је потписивањем Уговора о успостављању 
Енергетске заједнице („Службени гласник БиХ – Међународни уговори“ број 
9/06), који је ступио на снагу 01.07.2006. године, преузела обавезе из Директиве 
2009/72/ЕЗ Европског парламента и вијећа од 13.07.2009. године о заједничким 
правилима за унутрашње тржиште електричне енергије и стављању ван снаге 
Директиве 2003/54/ЕЗ. Закључивањем Уговора о успостављању Енергетске 
заједнице, уговорне стране из региона се обавезују да између себе успоставе 
заједничко тржиште електричне енергије и гаса које ће функционисати по 
стандардима тржишта енергије ЕУ са којим ће се интегрисати. 

 
Даље, чланом 11. Закона о електричној енергији у ФБиХ прописано је да 

до доношења електроенергетске политике Министарство припрема, Влада 
Федерације доноси, а Парламент Федерације даје сагласност на привремене 
смјернице електроенергетске политике за све учеснике у електроненергетском 
сектору укључујући и Регулаторну комисију за енергију. Чланом 15. наведеног 
закона прописано је да су у складу са одредбама Уговора о успостављању 
Енергетске заједнице Југоисточне Европе, актима Државне регулаторне 
комисије за електричну енергију (ДЕРК), актима Регулаторне комисије и тим 
законом утврђене основне смјернице функционисања, развоја и надзора 
тржишта електричне енергије, те да ће се развој тржишта електричне енергије 
проводити у складу са електроенергетском политиком, реформом енергетског 
сектора, тим законом, проведбеним прописима донесеним на основу закона и 
актима ДЕРК-а и Регулаторне комисије. Такође, чланом 16. став (2) истог 
закона прописано је да се електропривредне дјелатности производња 
електричне енергије ради продаје на тржишту и снабдијевање електричном 
енергијом квалификованих купаца обављају према правилима којима се уређују 
тржишни односи у којима електропривредни субјекти слободно договарају 
количину, цијену и услове испоруке електричне енергије, закључењем 
краткорочних и дугорочних уговора или директним учествовањем на 
организованом тржишту. Чланом 21. наведеног закона прописане су 
надлежности ФЕРК-а међу којима је и надзор тржишта електричне енергије, 
док су чланом 22. прописане обавезе ФЕРК-а међу којима је и доношење 
проведбених прописа за остваривање прописаних му надлежности. Такође, 
чланом 55. истог закона, између осталог, је прописано да квалификовани купац 
има право слободно изабрати снабдјевача електричне енергије, те да купци из 
категорије домаћинства статус квалификованог купца стичу 01.01.2015. године. 

 
Такође, Привремене смјернице електроенергетске политике Федерације 

Босне и Херцеговине као један од својих основних циљева прописују 
промовисање конкуренције у електроенергетском сектору према принципима 
недискриминације и транспарентности и промовисање конкуренције на 
тржишту електричне енергије. Истим смјерницама прописано је да ће 
Регулаторна комисија покренути процедуру за доношење подзаконских аката и 
правила за могућност промјене снабдјевача. 
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На основу наведеног, ФЕРК је на XVIII редовној сједници донио Опште 
услове којима се дефинишу енергетски и технички услови, те економски 
односи између произвођача, оператора дистрибутивног система, снабдјевача, 
корисника мреже и крајњег купца електричне енергије укључујући и 
подносиоца захтјева за добивање електроенергетске сагласности за подручје 
Федерације Босне и Херцеговине. 

 
На истој сједници ФЕРК је донио и Правилник о снабдијевању 

квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене 
снабдјевача у којем је чланом 5. став (1) прописано да су од 01.01.2015. године 
сви крајњи купци електричне енергије квалификовани купци чиме остварују 
право на слободан избор снабдјевача. Наведеним правилником је прописан 
поступак промјене снабдјевача, укључујући и рокове, чиме је ФЕРК испунио 
обавезу из наведених прописа и створио услове за промјену снабдјевача. 

 
 Даље, ФЕРК је на XVI редовној сједници донио и Правилник за израду и 
примјену дијаграма оптерећења којим су прописана правила снимања и 
примјене дијаграма оптерећења за оне купце за које постоји обавеза уградње 
интервалних бројила, те израда нормализованих и замјенских дијаграма за 
купце код којих не постоји обавеза уградње интервалних бројила. 
 

Из свега наведеног слиједи да је, и поред тешкоћа са којима се 
сусрећемо, тржиште електричне енергије отворено 01.01.2015. године.  

 
Поред донешених подзаконских аката потребних за отварање тржишта 

ФЕРК је активно информисао јавност о надолазећим промјенама у 
електроенергетском сектору, организирајући састанке са удружењима 
потрошача, представницима медија и учесницима на тржишту електричне 
енергије. У сврху информисања купаца електричне енергије о отварању 
тржишта припремљена је брошура у сарадњи са Секретаријатом Енергетске 
заједнице и објављена на интернетској страници ФЕРК-а, а исту је ДЕРК 
објавио у свим писаним медијима у БиХ (Прилог 1 Извјештаја о раду). Такође 
припремљена је листа често постављаних питања и одговора у вези тржишта 
електричне енергије (Прилог 2 Извјештаја о раду), као и листа снабдјевача 
елекричном енергијом који посједују дозволе од ФЕРК-а и РЕРС-а (Прилог 3 
Извјештаја о раду). 
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ПРИЛОГ 1. ИНФОРМАТИВНА БРОШУРА 
 
 

ВИ ОДЛУЧУЈЕТЕ! 
ОДВОЈИТЕ 5 МИНУТА ДА БИСТЕ СЕ УПОЗНАЛИ СА ВАШИМ 

ПРАВИМА КАО КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ! 
 
 

  
 

 

 

 

 

Поштовани купче електричне енергије,   

Од 1. јануара 2015. године, као купац из категорије домаћинства, имат ћете право да изаберете 

Вашег снабдјевача електричном енергијом. То значи да ћете имати могућност да одлучите од 

којег ћете снабдјевача набављати електричну енергију и да изаберете ону понуду за 

снабдијевање електричном енергијом која Вам, по Вашем мишљењу, најбоље одговара.  

Једноставним рјечником речено, то се зове „отварање тржишта електричне енергије“. 

Мало технике 

Електрична енергија коју користите се производи у производним постројењима. Да би дошла до 

Вашег дома, она протиче кроз енергетске мреже – преносну и дистрибутивну мрежу. Ваш дом 

је прикључен на дистрибутивну мрежу којом управља електропривредна компанија – оператор 

дистрибутивног система (ОДС), на чијем подручју дјеловања се налазите. Оператор 

дистрибутивног система је одговоран за испоруку електричне енергије до Вашег дома.  

Мало економије  

Тренутно се Ви као купац из категорије домаћинства снабдијевате електричном енергијом од 

електропривредне компаније у чијем саставу је и ОДС и снабдјевач. Ваш снабдјевач је одговоран 

за куповину електричне енергије да би Вам је продао. У основу, то је компанија којој плаћате 

електричну енергију. 

Шта ће се промијенити? – ЕКОНОМИЈА не и ТЕХНИКА  

УКОЛИКО ИСКОРИСТИТЕ ВАШЕ ПРАВО, мијењате снабдјевача којем плаћате 

испоручену електричну енергију.  

Отварањем тржишта електричне енергије сваки купац има могућност да промијени снабдјевача. 

То значи да Ваш садашњи снабдјевач није више и Ваш једини избор, те да немате обавезу да га 

задржите. 

АЛИ – Физички прикључак се не мијења и остајете прикључени на исту дистрибутивну мрежу.  

Који су разлози за промјену снабдјевача? – ВИ ОДЛУЧУЈЕТЕ 

Ви нисте само купац већ и клијент компаније. Као клијент имате право на увид у цјеновну 

политику Вашег снабдјевача, ниво услуге, могућности плаћања итд. У случају да нисте 
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задовољни садашњом услугом и/или сте пронашли боље услове код другог снабдјевача – 

можете искористити Ваше право на промјену снабдјевача.  

Како промијенити снабдјевача 

Снабдјевачи електричном енергијом дају разне понуде. Размотрите понуде свих доступних 

снабдјевача и изаберите оног који Вам обезбјеђује најбољу понуду у погледу цијена, квалитета 

итд. Уколико се одлучите за промјену снабдјевача, контактирајте изабраног снабдјевача ради 

даљих упутстава.  

Које су предности?  -  ТО ЗАВИСИ ОД ВАШЕГ ИЗБОРА 

Уколико размишљате о промјени снабдјевача, то значи да нисте задовољни садашњим или да 

Вам други снабдјевач даје бољу понуду.  

Наравно, један од главних критерија је цијена електричне енергије. Можете уштедјети новац 

уколико је цијена код Вашег новог снабдјевача нижа од цијене коју тренутно плаћате. Уколико 

не нађете боље понуде на тржишту, можете остати код Вашег садашњег снабдјевача као 

корисник универзалне услуге.  

Захваљујући отварању тржишта можете поново промијенити снабдјевача уколико нисте 

задовољни новим снабдјевачем.  

Гдје пронаћи новог снабдјевача?  

Отварањем тржишта нови снабдјевачи ће почети да рекламирају своје понуде, а на Вама је да 

изаберете најбољу понуду и искористите Ваше овлаштење као купац.  

Да ли морам да промијеним снабдјевача? – НЕ 

Нисте обавезни да промијените снабдјевача уколико не желите. Осим тога, Ваш садашњи 

снабдјевач има обавезу пружања универзалне услуге, односно да Вас снабдијева електричном 

енергијом по цијенама универзалне услуге које сада регулише Регулаторна комисија за енергију 

у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК.  

Како су моја права на енергетском тржишту заштићена? – БОЉЕ СТЕ ЗАШТИЋЕНИ 

УКОЛИКО СТЕ УПОЗНАТИ СА ВАШИМ ПРАВИМА  

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК, као јавно 

установљен орган, доноси прописе који гарантују поштену конкуренцију и информације за 

купце о њиховим правима, важећем законодавству, новом уговору и начинима за рјешавање 

спорова.  

ЦИЉ ОВЕ БРОШУРЕ  је давање првих информација о отварању тржишту електричне 

енергије.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА?  

За више информација о отварању тржишта као и о поступку промјене снабдјевача, молимо 

погледајте www.ferk.ba 
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ПРИЛОГ 2.  ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
 
 

1. Шта је отварање тржишта електричне енергије? 

Од 1. јануара 2015. године, сваки ће купац имати право изабрати свога 
снабдјевача електричном енергијом. То значи, да ће имати могућност одлучити 
од којег ће снабдјевача набављати електричну енергију и изабрати ону понуду 
за снабдијевање која му најбоље одговара.  
Једноставним рјечником речено, то се зове „отварање тржишта електричне  

енергије“. 
 

2. Шта се подразумијева под јавним снабдјевачем и ко су они? 

Јавни снабдјевач је снабдјевач који има обавезу снабдијевати квалификованог 
купца када он не одабере свог снабдјевача на тржишту електричне енергије, на 
начин и под условима које прописује ФЕРК. 
Јавни снабдјевач има обавезу пружати универзалну услугу снабдијевања свим 
купцима електричне енергије из категорије потрошње: домаћинство, мала 
предузећа и комерцијални купци.  
Јавне снабдјеваче у Федерацији БиХ је именовала Влада Федерације БиХ, а то 
су: Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево и 
Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ д.д. 
Мостар, свака на свом географском подручју. 
 

3. Шта је универзална услуга и ко има право на исту? 

Универзална услуга је дио јавне услуге којом се гарантује прикључак и 
снабдијевање по разумним, једноставно и лако успоредивим и транспарентним 
цијенама. На њу имају право крајњи купци из категорије домаћинства, мала 
предузећа и комерцијални купци. 
 

4. Ко су снабдјевачи електричном енергијом на подручју БиХ и како их могу 
контактирати? 

Снабдјевачи електричном енергијом на подручју БиХ су правна лица која 
посједују дозволу за обављање дјелатности снабдијевања купаца електричном 
енергијом, издату од надлежног регулаторног органа (Државне регулаторне 
комисије за електричну енергију у Босни и Херцеговини - ДЕРК, Регулаторне 
комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК и Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске - РЕРС).  
 

5. Шта је Оператор дистрибутивног система (ОДС)? 

Оператор дистрибутивног система (ОДС) је правно лице које посједује лиценцу 
- дозволу за дјелатност дистрибуције и надлежно је за погон, управљање, 
одржавање, изградњу и развој електродистрибутивне мреже и прикључивање 
нових купаца и произвођача. 
 

6. Шта су тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система 
(дистрибутивна мрежарина) и коју услугу купац плаћа кроз те тарифне 
ставове? 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система (дистрибутивна 
мрежарина) су тарифе које се примјењују за обрачун и фактурисање услуге 
кориштења дистрибутивне и преносне мреже квалификованим купцима чији су 
објекти прикључени на дистрибутивну мрежу ради надокнаде трошкова 
кориштења дистрибутивне мреже и преносне мреже.  
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Трошкови кориштења дистрибутивне мреже се састоје од трошкова 
дистрибуције и трошка дистрибутивних губитака.  
Трошкови кориштења преносне мреже се састоје од: трошкова преноса, 
трошкова преносних губитака, трошкова рада независног оператора система, 
трошкова услуга секундарне и терцијарне регулације и прекомјерно преузете 
реактивне електричне енергије. 
 

7. Шта се подразумијева под резервним снабдјевачем и ко има право на 
његову услугу? 

Резервни снабдјевач је снабдјевач који има обавезу квалификованог купца 
снабдијевати електричном енергијом када одабрани снабдјевач престане да 
врши снабдијевање квалификованог купца електричном енергијом и то у 
случају:  

• стечаја или ликвидације снабдјевача који га је до тада снабдијевао, 

• престанка или одузимања дозволе снабдјевачу који га је до тада 
снабдијевао и 

• када купац не нађе новог снабдјевача који ће га снабдијевати након 
престанка уговора о снабдијевању са постојећим снабдјевачем, осим 
ако је престанак уговора посљедица неизвршавања обавеза плаћања 
испоручене електричне енергије. 

Резервни снабдјевачи, именовани одлуком Владе Федерације БиХ су два 
електропривредна предузећа: Јавно предузеће Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д. - Сарајево и Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне“ д.д. Мостар, свака на свом подручју дјеловања и 
имају обавезу снабдијевати квалификованог купца на период не дуже од 60 
дана.  
Право на услугу снабдијевања од резервног снабдјевача од 01.01.2015. 
године имају сви квалификовани купци који немају право на универзалну 
услугу. 
 

8. Како уговарам снабдијевање електричном енергијом и са ким? 

1) Купци који имају право на универзалну услугу, тј. домаћинство, мала 
предузећа и комерцијални купци, а изабрали су се снабдијевати у оквиру 
универзалне услуге закључују, са јавним снабдјевачем један уговор о 
снабдијевању електричном енергијом у којем је регулисано и кориштење 
дистрибутивне мреже. 

2) Купац који се снабдијева од снабдјевача којег је слободно изабрао на 
тржишту, закључује према своме избору један или два уговора, те може 
изабрати:  

a) да закључи један уговор са изабраним снабдјевачем којим ће 
регулисати и кориштење дистрибутивне мреже или 

b) да закључи два уговора, и то са Оператором дистрибутивног 
система - уговор о кориштењу дистрибутивне мреже, а са 
изабраним снабдјевачем - уговор о снабдијевању електричном 
енергијом. 

Зависно од тога колико купац изабере да закључи уговора, толико добија и 
рачуна.  
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9. Могу ли након 01. јануара 2015. године, као купац из категорије купаца 
домаћинства на географском подручју Јавног предузећа Електропривреда 
Босне и Херцеговине д.д. - Сарајево одабрати снабдијевати се од Јавног 
подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ д.д. 
Мостар и под којим условима (и обратно)? 

Сваки купац, без обзира да ли је из категорије домаћинство или неке друге 
категорије, може затражити прелазак од једног електропривредног предузећа, 
тј. постојећег снабдјевача, другом електропривредном предузећу, тј. новом 
снабдјевачу, али по тржишној цијени коју нови снабдјевач понуди.  
Уколико се купац из категорије домаћинство не одлучи за снабдјевача на 
тржишту, него за јавног снабдјевача (универзална услуга), тада га може 
снабдијевати само онај јавни снабдјевач на чијем географском подручју се 
налази и то по цијени услуге јавног снабдијевања. 
 

10. Могу ли као квалификовани купац након 01. јануара 2015. године остати 
купац Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. - 
Сарајево (Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег 
Босне“ д.д. Мостар) и под којим условима? 

Сви квалификовани купци након 01. јануара 2015. године могу се снабдијевати 
код својих дотадашњих електропривредних предузећа, и то :  

a) купци из категорије домаћинства, мала предузећа и комерцијални купци 
имају право на универзално снабдијевање по цијени услуге јавног 
снабдјевача на коју даје сагласност или је утврђује ФЕРК, 

b) остали купци имају право на снабдијевање по тржишно формираној и 
уговореној цијени. 

11. Уколико се као купац електричне енергије одлучим на промјену 
снабдјевача електричном енергијом, како започињем тај процес? Коме се 
прво јављам? 

Квалификовани купац, који намјерава промијенити снабдјевача, обавезан је, 
новом снабдјевачу од кога се жели снабдијевати поднијети захтјев у писаном 
облику, на обрасцу прописаном од стране снабдјевача.  
 

12. Колико траје поступак промјене снабдјевача? 

Квалификовани купац има право без накнаде и у року од 21 дан од дана 
подношења захтјева за промјеном, промијенити снабдјевача. 
 

13. Коме плаћам електричну енергију за вријеме трајања поступка промјене 
снабдјевача? 

Док траје поступак промјене снабдјевача, купац плаћа електричну енергију 
постојећем снабдјевачу све до тренутка када Оператор дистрибутивног 
система не изврши очитање бројила. Очитани киловатсати (кWh) на бројилу су 
крајње стање за обрачун постојећем снабдјевачу, а почетно стање за обрачун 
новом снабдјевачу. 
 

14. Могу ли се снабдијевати електричном енергијом код више тржишних 
снабдјевача? 

Квалификовани купац има право истовремено закључити уговоре са више 
снабдјевача, уколико постоји могућност утврђивања обрачунских величина, 
што потврђују Оператор дистрибутивног система (ОДС)/Независни оператор 
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система Босне и Херцеговине (НОСБиХ) и балансно одговорна страна 
(БОС). 
 

15. Ако се као купац из категорије купаца домаћинства одлучим, након 1. 
јануара 2015. године, одабрати новог снабдјевача, шта све плаћам 
снабдјевачу? 

a) Уколико купац из категорије домаћинство са новим снабдјевачем закључи 
уговор о снабдијевању електричном енергијом којим регулише и кориштење 
дистрибутивне мреже, у том случају купац на своју адресу добија један 
рачун у који су укључени: набавка електричне енергије, услуга 
снабдијевања, кориштење дистрибутивне мреже, накнада за обновљиве 
изворе енергије и припадајући ПДВ.  

b) Уколико купац из категорије домаћинство закључи два уговора: уговор о 
снабдијевању електричном енергијом са новим снабдјевачем и уговор о 
кориштењу дистрибутивне мреже са оператором дистрибутивне мреже на 
чију дистрибутивну мрежу је прикључен, у том случају купац добија два 
рачуна: један од новог снабдјевача за испоручену електричну енергију, а 
други од Оператора дистрибутивног система за кориштење дистрибутивне 
мреже. На рачуну новог снабдјевача купац ће плаћати набављену 
електричну енергију, услугу снабдијевања, накнаду за обновљиве изворе и 
припадајући ПДВ. На рачуну за оператора дистрибутивног система купац ће 
плаћати кориштење дистрибутивне мреже и припадајући ПДВ. 

16.   Да ли ће се након 01. јануара 2015. године задржати „ јефтина и скупа“ 
тарифа током дана, односно „љетна и зимска“ тарифа током године, 
другим ријечима, да ли ће се након 01. јануара 2015. године задржати 
дневно и сезонско диференцирање тарифних ставова? 

У дијелу цијене која се односи на дистрибутивну мрежарину тарифни дизајн 
се неће мијењати тј. задржава се сезонско и дневно диференцирање. Преглед 
важећих тарифних ставова за кориснике дистрибутивног система, бит ће 
доступан на интернетским страницама ФЕРК-а и ОДС-а. 
За друге ставке цијене електричне енергије, које се односе на електричну 
енергију и услугу снабдјевача, то се не може рећи. Сваки снабдјевач задржава 
право дизајна тарифе, у оном дијелу цијене који је „у његовој надлежности“, 
према својим потребама и плановима. 
 

17.   Да ли је промјена снабдјевача коначна, тј. могу ли се вратити претходном 
снабдјевачу или прећи неком опет новом снабдјевачу, ако нисам 
задовољан са одабраним? Колико пута током године се може мијењати 
снабдјевач? 

Промјена снабдјевача није коначна, нити постоји ограничење колико пута 
током године се може мијењати снабдјевача. Поступак промјене снабдјевача, 
приликом сваке промјене проводи се из почетка, са свим прописаним корацима 
поступка промјене снабдјевача. 
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ПРИЛОГ 3.ЛИСТА СНАБДЈЕВАЧА 
 

 


