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УСЛОВИ ДОЗВОЛЕ 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

1.1. Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - 
ФЕРК издаје дозволу за снабдијевање електричном енергијом – 
дозволу I реда Јавном подузећу „Електропривреда Хрватске заједнице 
Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар (у даљем тексту: ималац 
дозволе) у складу са Правилником за издавање дозвола („Службене 
новине Федерације БиХ“, број 43/14), на основу захтјева за обнову 
дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе I реда 
поднесеног 24.06.2016. године. 

 

1.2. Сједиште имаоца дозволе: Улица Миле Будака 106 А, 88000 Мостар 
Телефон: 036 335 700, Факс 036 335 777 
Wеб страница: www.ephzhb.ba  

 

1.3. Лице овлашћено за заступање је генерални директор. 
Телефон број: 036 335 700, факс број: 036 335 777. 
 

1.4.      Електронска адреса: ured.gen.dir@ephzhb.ba  
 

1.5.      Јавно подузеће „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ 
дионичко друштво Мостар је 14.12.2011. године добило Дозволу за рад 
– лиценцу за обављање електропривредне дјелатности снабдијевања 
електричном енергијом првог реда број 06-03-617/19/11 која важи до 
31.12.2016. године. 

 

1.6. Ова дозвола за рад – лиценца важи пет година тј. од 01.01.2017. до 
31.12.2021. године. 

 

2. ДЕФИНИЦИЈЕ 
 

Ријечи и изрази у овој дозволи имају значење које им је дато Законом о 
електричној енергији Федерације БиХ („Службене новине Федерације 
БиХ“, број 66/13 и 94/15) и Законом о коришћењу обновљивих извора 
енергије и ефикасне когенерације („Службене новине Федерације 
БиХ“, број 70/13 и 5/14), као и правилима и прописима ФЕРК-а. 

 

3. ОБАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦИРАНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

3.1.       Ималац дозволе у складу са статусом и обавезама додијељеним 
Одлуком Владе Федерације БиХ о утврђивању пружаоца 
јавне/универзалне услуге и резервног снабдјевача („Службене новине 
Федерације БиХ”, број 84/14) је овлашћен и обавезан да обавља 
дјелатност снабдијевања квалификованих купаца електричном 
енергијом из категорије домаћинства, малих предузећа и 
комерцијалних купаца у оквиру универзалне услуге и свих других 
квалификованих купаца који немају право на снабдијевање у оквиру 
универзалне услуге, а који на тржишту нису одабрали свог снабдјевача 
електричне енергије, у складу са одредбама закона, подзаконским 
актима и условима ове дозволе.  

3.2.       Ималац дозволе је овлашћен и обавезан да пружа услугу резервног 
снабдјевача односно да снабдијева квалификоване купце електричне 
енергије, а који немају право на универзалну услугу, у периоду не 
дужем од 60 дана у случају када снабдјевач којег је квалификовани  
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купац слободно изабрао не врши снабдијевање електричне енергије из 
разлога: стечаја или ликвидације снабдјевача; истека или одузимања 
дозволе снабдјевачу; купац није нашао новог снабдјевача који ће га 
снабдијевати након престанка уговора о снабдијевању електричном 
енергијом са постојећим снабдјевачем, осим ако је престанак уговора 
посљедица неизвршавања обавезе плаћања испоручене електричне 
енергије у складу са одредбама закона, подзаконских аката и условима 
ове дозволе.  

3.3.       Ималац дозволе је овлашћен обављати дјелатност снабдијевања из 
тачака 3.1. и 3.2. ове дозволе у Федерацији Босне и Херцеговине, на 
подручју свог дјеловања које обухвата подручја Херцеговачко-
неретванског кантона, Западнохерцеговачког кантона, Кантона 10, 
Средњобосанског кантона, Зеничко-добојског кантона, Посавског 
кантона, у општинама датим у Прилогу 1. 

 

4. ОБАВЕЗЕ ИМАОЦА ДОЗВОЛЕ  
 

4.1. Закони, прописи, технички стандарди и одобрене тарифе 
 

4.1.1. Ималац дозволе је обавезан да поштује важеће законске и подзаконске 
акте, важеће техничке правилнике у примјени, правила прописана за 
тржиште електричне енергије, те правила и прописа ФЕРК-а и ДЕРК-а, 
као и услове ове дозволе.  

4.1.2. Ималац дозволе је обавезан примјењивати важеће мрежне тарифе и 
цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге 
односно резервног снабдјевача. 

 

4.2. Закључивање уговора  
 

4.2.1. Ималац дозволе је обавезан закључити уговор о коришћењу 
дистрибутивне мреже са Оператором дистрибутивног система (у даљем 
тексту: ОДС) у складу са законом и Општим условима за испоруку 
електричне енергије. 

4.2.2. Ималац дозволе је обавезан закључити уговоре о снабдијевању 
електричном енергијом са сваким својим крајњим купцем електричне 
енергије у складу са Општим условима за испоруку електричне 
енергије и ФЕРК-овим правилима и прописима. 

4.2.3. Ималац дозволе је обавезан као јавни снабдјевач крајњих купаца које 
снабдијева у систему универзалне услуге испуњавати све услове у раду 
за несметано пружање јавне услуге и регулисати коришћење 
дистрибутивне мреже.  

4.2.4. Ималац дозволе је обавезан као резервни снабдјевач испуњавати све 
услове у раду за несметано пружање јавне услуге и регулисати 
коришћење дистрибутивне мреже за крајње купце, уколико је 
примјењиво. 

 

4.3. Уредност снабдијевања 
 

Ималац дозволе је обавезан у складу са закљученим уговорима 
обезбиједити својим купцима континуисано и безбједно снабдијевање 
електричном енергијом, а у складу са важећим законским  и 
подзаконским актима. 
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4.4. Квалитет електричне енергије 
 

4.4.1. Ималац дозволе приликом уговарања набавке електричне енергије за 
снабдијевање својих крајњих купаца мора уговарати електричну 
енергију која одговара захтјевима квалитета у складу са важећим 
стандардима. 

4.4.2. Ималац дозволе је обавезан трајно радити на обезбјеђењу 
комерцијалног квалитета услуге својим крајњим купцима у складу са 
специфичним правилима, те општеприхваћеном домаћом и 
међународном праксом.  

 
4.5. Куповина и продаја 

 

4.5.1. Ималац дозволе је обавезан обезбиједити сву потребну електричну 
енергију и  
снагу за снабдијевање својих крајњих купаца у обиму довољном за 
њихово безбједно снабдијевање. 

4.5.2. Ималац дозволе може унутар Босне и Херцеговине куповати 
електричну енергију од правних субјеката који посједују одговарајућу 
дозволу за обављање електропривредне дјелатности, као и из нових 
производних објеката током пробног рада, у складу са законом и 
подзаконским актима. 

4.5.3. Ималац дозволе је обавезан стално радити на побољшању функције 
малопродаје електричне енергије. 

4.5.4. Ималац дозволе је обавезан набављати електричну енергију на 
економичан начин осим код преузимања дијела електричне енергије 
произведене у постројењима за коришћење обновљивих извора 
енергије и ефикасне когенерације у складу са законима и актима 
ФЕРК-а.  

 

4.6. Снабдијевање електричном енергијом из обновљивих извора 
енергије 

 

Ималац дозволе има обавезу, у електричној енергији којом снабдијева 
своје крајње купце, обезбиједити припадајуће количине електричне 
енергије произведене у постројењима за коришћење обновљивих 
извора енергије и ефикасне когенерације. 

 

4.7. Мјерење и очитање утрошене електричне енергије 
 

Ималац дозволе је обавезан уговорити са ОДС-ом, односно 
Електропреносом БиХ а.д. Бања Лука исправно и редовно очитање 
мјерних уређаја, те доставу мјерних података крајњих купаца у циљу 
обрачуна и фактурисања утрошене електричне енергије. 

 

4.8. Обрачун електричне енергије 
 

4.8.1. Ималац дозволе обрачун потрошње електричне енергије врши на 
основу података добијених од ОДС-а. 

4.8.2. Ималац дозволе је обавезан обрачун дистрибутивне мрежарине за све 
своје купце вршити по важећим тарифним ставовима за кориснике 
дистрибутивног система у складу са примљеним подацима од ОДС-а 
уколико је коришћење дистрибутивне мреже регулисано уговором о 
снабдијевању електричном енергијом. 
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4.8.3. Ималац дозволе је у обавези примјењивати и усавршавати софтвер за 
обрачун  
утрошене електричне енергије крајњих купаца, који ће омогућити 
испис рачуна из којег ће бити видљива јасна структура трошкова.  

4.8.4. Ималац дозволе је обавезан посједовати базе података о свим 
обрачунима.  

4.8.5. Ималац дозволе је обавезан непрекидно унапрјеђивати услугу 
обрачуна. 

 

4.9. Фактурисање електричне енергије 
 

4.9.1. Ималац дозволе је обавезан на основу извршеног обрачуна израдити 
рачуне за  купце. 

4.9.2. У структури рачуну треба одвојено исказати: обрачун потрошње 
електричне енергије, дистрибутивна мрежарина, мрежарина преноса, 
трошак услуге снабдијевања, накнада за подстицање производње 
електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије и 
ефикасне когенерације, евентуалне остале накнаде, порези и сл. 

4.9.3. Ималац дозволе је обавезан доставити рачуне за утрошену електричну 
енергију на начин и на пријављену адресу купца према закљученом 
уговору у складу са Општим условима за испоруку електричне 
енергије. 

4.9.4. На сваком рачуну требају бити дате информације о: адреси 
канцеларија, бројевима телефона, радном времену и интернет страници 
имаоца дозволе, те начину на који се може извршити рекламација 
рачуна. 

4.9.5. Ималац дозволе је обавезан обезбиједити електроничку доставу рачуна, 
уколико то крајњи купац захтјева. 

 

4.10. Наплата електричне енергије 
 

4.10.1. Наплата електричне енергије обавља се у канцеларијама које је ималац 
дозволе обавезан успоставити у свим сједиштима подружница и 
општина у којима може пружати услуге наплате електричне енергије, 
закључивања уговора о снабдијевању електричном енергијом и 
пружање информација купцима, укључујући бесплатан инфо телефон 
за све крајње купце и бесплатан телефон за пријаву квара уколико је 
примјењиво.  

4.10.2. Радно вријеме канцеларије за односе са купцима, ималац дозволе је 
обавезан прилагодити купцима. 

4.10.3. Ималац дозволе је обавезан обрачун, фактурисање и наплату вршити на 
безбједан и економичан начин за свако обрачунско мјесто потрошње. 

 

4.11. Обавјештавање купаца 
 

4.11.1. Ималац дозволе је обавезан редовно информисати купце о Општим 
условима за испоруку електричне енергије, правилницима, о цијени 
услуге снабдијевања јавног снабдјевача за пружање универзалне 
услуге, начину подношења приговора, као и другим документима и 
процедурама везаним за пословање имаоца дозволе, те њиховим 
измјенама. 

4.11.2. Ималац дозволе је обавезан обезбиједити једноставну доступност 
различитих цјеновника својих услуга крајњим купцима, а на својој  

4.11.3.  
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интернет страници обезбиједити калкулатор за израчун трошка 
електричне енергије. 

4.11.4. Ималац дозволе је обавезан обезбиједити једноставну доступност 
каталога за крајње купце електричне енергије који треба садржавати 
детаљне информације у складу са Општим условима за испоруку 
електричне енергије. 

4.11.5. Ималац дозволе је обавезан без одлагања обавијестити крајње купце о 
промјенама насталим у вези са обрачуном и наплатом.  

4.11.6. Ималац дозволе обавезан је израдити типске уговоре, те их објавити на 
својој интернет страници и учинити их доступним у својим 
канцеларијама за односе са купцима електричне енергије.  

4.11.7. Ималац дозволе је обавезан доставити крајњем купцу коначни обрачун 
његове потрошње након сваке промјене снабдјевача електричне 
енергије најкасније шест седмица од промјене снабдјевача. 

 

4.12. Обустава снабдијевања 
 

4.12.1. Ималац дозволе је овлашћен захтијевати од ОДС-а обустављање 
испоруке електричне енергије објекту крајњег купца који не извршава 
обавезе по уговору о снабдијевању електричном енергијом, у складу са 
законом и правилима и прописима ФЕРК-а. 

4.12.2. Ималац дозволе је обавезан обавијестити купце најмање 48 часова 
унапријед на својој интернет страници, обавјештењима у 
канцеларијама за односе са крајњим купцима, у дневним новинама или 
другим средствима јавног информисања, односно у складу са уговором 
о снабдијевању електричном енергијом, у случају да је од ОДС-а у року 
утврђеном уговором примио обавјештење, о прекиду или ограничењу 
испоруке електричне енергије због планираних радова на 
електроенергетским објектима. 

4.12.3. Ималац дозволе је обавезан у сарадњи са ОДС-ом успоставити основу 
података о планираним, непланираним обуставама, узроцима и трајању 
прекида у снабдијевању. 

 

4.13. Тржишна правила 
 

4.13.1. Ималац дозволе је обавезан поштовати и примјењивати тржишна 
правила,  
укључујући и поступати ефикасно, на начин и у роковима прописаним 
у оквиру  правила и процедура за промјену снабдјевача. 

4.13.2. Ималац дозволе је обавезан уредити своје односе са другим 
учесницима на тржишту електричне енергије у складу са прописаним 
правилима за тржиште електричне енергије. 

4.13.3. Ималац дозволе је обавезан поштовати важеће законске прописе из 
области трговине, укључујући забрану недопуштеног трговања, 
односно предузимање било којих радњи којима се ради тржишног 
надметања поврјеђују трговачки обичаји и пракса, на начин како је то 
прописано важећим законима.  

4.13.4. Ималац дозволе је обавезан односити се према купцима на фер и 
недискриминирајући начин. 

4.13.5. Имаоцу дозволе није допуштено проводити било какве 
противконкурентске активности, злоупотребљавати тржишну моћ или 
вршити манипулацију тржиштем електричне енергије, у складу са 
важећим Законом о конкуренцији у БиХ. Активности имаоца дозволе  



Dozvola za snabdijevanje električnom energijom – dozvola  I  reda za JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 

 

Регистарски број дозволе 06-03-739/140/16 Страна 7 од 10 

 

 
 
требају бити засноване на фер конкуренцији и стварању потпуно 
оперативног тржишта електричне енергије. 

4.13.6. Ималац дозволе обавезан је поштовати и законске прописе из области 
снабдијевања електричном енергијом, пратити прописе и норме, као и 
комерцијална и друга правила која се односе на снабдијевање 
електричном енергијом и ускладити пословање са евентуалним 
промјенама истих. 

4.13.7. Ималац дозволе је обавезан придржавати се важећих прописа којим се 
уређују  односи на балансном тржишту електричне енергије. 

 

4.14.      Размјена информација са ОДС-ом, снабдјевачима и другим 
субјектима 

 

4.14.1. Ималац дозволе је обавезан на одговарајући и недискриминирајући 
начин вршити размјену информација којима располаже у својим базама 
података са ОДС-ом и снабдјевачима (код захтјева за промјену 
снабдјевача) у складу са Општим условима за испоруку електричне 
енергије. 

4.14.2. Ималац дозволе је обавезан на одговарајући и недискриминирајући 
начин обезбиједити ОДС-у размјену информација о крајњим купцима у 
складу са Општим условима за испоруку електричне енергије.  

 

4.15. Извјештавање 
 

 Ималац дозволе је обавезан редовно достављати ФЕРК-у извјештаје са 
свим потребним финансијским, техничким, организационим и другим 
подацима у складу са ФЕРК-овим правилима о извјештавању.  

 
4.16. Информационо-комуникационе технологије 

 

  Ималац дозволе је обавезан посједовати, одржавати и стално развијати 
информационо-комуникационе технологије (софтвер, хардвер и 
комуникације) које се користе за обављање лиценциране дјелатности 
на тржишту електричне енергије. 

 

4.17. Базе података 
  

  Ималац дозволе је обавезан успоставити и водити базе података 
неопходне  
 за обављање лиценциране дјелатности. 

 

4.18. Возни ред 
 

 Ималац дозволе је обавезан редовно достављати возне редове БОС-у 
или НОСБиХ-у у складу са важећим правилима и прописима. 

 

5.  ПРАВО ВЛАСНИШТВА 
 

Ималац дозволе је обавезан информисати ФЕРК о промјенама 
власништва или услова коришћења као и о свим неријешеним 
питањима које је ималац дозволе обавезан ријешити на одговарајући 
начин.  
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6. РАЗДВАЈАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  
 

6.1.       Ималац дозволе је обавезан лиценцирану дјелатност обављати 
функционално раздвојено од других електропривредних и 
неелектропривредних дјелатности које обавља. 

6.2.       Ималац дозволе је обавезан водити пословне књиге и рачуноводство за 
лиценцирану дјелатност одвојено од других електропривредних и 
неелектропривредних дјелатности које обавља и сачинити одвојене 
финансијске извјештаје. 

6.3.       Ималац дозволе, уколико обавља више дјелатности, обавезан је 
обезбиједити одвојено пословно управљање различитим дјелатностима, 
којима се обезбјеђује раздвојено и независно остваривање међусобних 
комерцијалних интереса. 

6.4.   Ималац дозволе је обавезан израдити план активности са динамичким 
оквиром за коначно раздвајање интерног рачуноводства вертикално 
интегрисаног друштва, као и раздвајање пословног управљања, те о 
предузетим активностима у вези са реализацијом истог, као и о 
извршавању динамичког оквира из Програма о преструктурирању 
електроенергетског сектора у Федерацији БиХ тромјесечно 
извјештавати ФЕРК. 

6.5.    Ималац дозволе има обавезу водити одвојене рачуне о снабдијевању 
крајњих купаца у својству јавног снабдјевача и снабдијевању крајњих 
купаца по тржишним начелима. 

 

7.  ФИНАНСИЈСКИ ИНТЕГРИТЕТ И СТАБИЛНОСТ ИМАОЦА 
ДОЗВОЛЕ 

  

Ималац дозволе је обавезан обезбиједити довољна финансијска 
средства, ради обезбјеђења непрекидног обављање лиценциране 
дјелатности и уговарања потребне количине електричне енергије за 
снабдијевање својих купаца. 

 
8. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИКА ИМАОЦА 

ДОЗВОЛЕ 
 

Ималац дозволе је обавезан запошљавати стручно оспособљен кадар 
неопходан за неометано, безбједно и квалитетно обављање 
лиценциране дјелатности. 

 

9. НАПУШТАЊЕ ИЛИ ИЗМЈЕНА АКТИВНОСТИ  
 

9.1. Ималац дозволе је обавезан обављати дјелатности наведене у дозволи. 
Уколико током обављања дјелатности наступе околности због којих 
ималац дозволе оправдано не може обављати дјелатности наведене у 
дозволи, обавезан је о томе, без одлагања, обавијестити ФЕРК. 

9.2. Ималац дозволе не може без претходног одобрења ФЕРК-а напустити 
или измијенити лиценцирану дјелатност.  

 

10. НАДГЛЕДАЊЕ  
 

10.1. У оквиру својих надлежности ФЕРК врши надгледање испуњења 
услова из ове дозволе. 

10.2. У циљу надгледања испуњења услова из ове дозволе ималац дозволе је 
обавезан достављати податке у складу са тачки 4.15. и 6.4. и друге 
документе, податке и информације на захтјев ФЕРК-а, које су ФЕРК-у  
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потребне у сврху примјене Закона о електричној енергији у Федерацији 
Босне и Херцеговине, да би ФЕРК-у омогућио извршавање његових 
надлежности у складу са законом и правилима и прописима ФЕРК-а. 

10.3. Ималац дозволе је обавезан обавијестити ФЕРК о свакој повреди 
услова дозволе у року од 10 дана од дана када је повреда наступила. 

10.4. Овлашћени запосленици ФЕРК-а имају право обављати редовно и 
ванредно надгледање у просторијама имаоца дозволе и имају право 
приступа објектима, опреми и документима, да би се извршио увид у 
обављање лиценциране дјелатности у складу са условима издате 
дозволе. 

10.5. Ималац дозволе је обавезан сарађивати са ФЕРК-ом током припреме и 
приликом обављања надгледање. 

 

11.  ИЗМЈЕНА, ДОПУНА, ПРЕНОС, ОБНАВЉАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ 
ДОВОЛЕ 
 

11.1. Ималац дозволе је обавезан да најкасније 180 дана прије истека 
периода важења  ове дозволе поднесе захтјев за обнову дозволе.  

11.2. Током периода важења дозволе, а на захтјев имаоца дозволе или на 
иницијативу ФЕРК-а могуће је покренути процес измјене и допуне, 
преноса или одузимања дозволе у складу са одредбама Правилника за 
издавање дозвола ФЕРК-а. 

 

12.  САНКЦИЈЕ  
 

Уколико ФЕРК закључи да ималац дозволе није испоштовао или крши 
услове дозволе, предузима сљедеће активности:  

a) опомиње имаоца дозволе о евидентираним неправилностима и 
одређује рокове за отклањање недостатака, 

b) покреће поступак за издавање прекршајног налога у складу са 
казненим одредбама закона, 

c) покреће поступак одузимања дозволе. 
 
13.  РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА  

 

13.1. Ималац дозволе је обавезан редовно извјештавати ФЕРК о споровима 
који се воде пред надлежним судовима, а у вези са лиценцираном 
дјелатношћу, као и достављати извјештаје о приговорима купаца, у 
складу са одредбама ФЕРК-ових правила  о извјештавању. 

13.2. Ималац дозволе је обавезан сарађивати са ФЕРК-ом у рјешавању 
спорова које треће стране поведу пред ФЕРК-ом против имаоца 
дозволе, а у вези са дјелатношћу имаоца дозволе. 

 

14.  УГОВОРИ 
 

14.1. Ималац дозволе је обавезан закључити уговоре са електроенергетским 
субјектима у складу са одредбама Општих услова за испоруку 
електричне енергије, Мрежних правила дистрибуције, Мрежног 
кодекса и правила за тржиште електричне енергије.  

14.2. Ималац дозволе је на, захтјев ФЕРК-а, обавезан достављати 
информације о закљученим уговорима са електроенергетским 
субјектима, као и свим измјенама и  продужењима уговора. 
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15. КОМУНИКАЦИЈА 
 

15.1. Службена комуникација између имаоца дозволе и ФЕРК-а обавља се у 
писаној форми или електронској форми, односно факсом уз 
одговарајућу примјену одредби Правилника за издавање дозвола и 
других правила и прописа ФЕРК-а. 

15.2. Ималац дозволе је обавезан обавјештавати ФЕРК о свим важнијим 
измјенама у правном оквиру, судским одлукама, догађањима који 
имају утицаја на лиценцирану дјелатност. 

 

16. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 
 

16.1. Ималац дозволе је обавезан благовремено поднијети захтјев за заштиту 
повјерљиве информације, за информацију коју сматра повјерљивом, у 
складу са Правилником о јавним расправама и рјешавању захтјева, 
спорова и жалби и Правилником о заштити повјерљивих информација.   

16.2. Ималац дозволе је обавезан обезбиједити тајност података који су 
означени као повјерљиви од субјекта који их је доставио, као и других 
података, чија је обавеза чувања утврђена посебним прописима, као и 
заштиту повјерљивих информација добијених непосредно или 
посредно током реализације уговора у складу са својим правилима и 
прописима о заштити повјерљивих информација.  

 

17. РЕГУЛАТОРНА НАКНАДА  
 

Ималац дозволе је обавезан плаћати регулаторну накнаду у периоду 
важења ове дозволе на начин и у износу који утврди ФЕРК посебном 
одлуком.  

 
 


