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Уводна ријеч 
 

Током 2015. 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 и 94/15), 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 2014. годину усвојио је Представнички дом 
Парламента Федерације БиХ на наставку 3. редовне сједнице одржане 28.10.2015. 
године, а Дом народа Парламента Федерације БиХ на својој 7. редовној сједници 
одржаној 17.12.2015. године. 

Извјештај о раду ФЕРК-а за 2015. годину је подијељен у два дијела: дио о 
раду ФЕРК-а и дио о енергетском сектору у Федерацији БиХ. 

Први дио обухвата најзначајније активности које је ФЕРК обављао током 
2015. године. 

Други дио презентира 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 информације о цијенама 
електричне енергије.  



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2015. годину 

 5

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 ступио је 
на снагу 05.09.2013. године („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 
94/15), 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 од 19.09.2013. године, ФЕРК је добио нове надлежности: 

1) доношење методологије за утврђивање референтне цијене електричне 
енергије, те на основу исте, утврђивање референтне цијене електричне 
енергије; 

2) регулисање и надзор рада и пословања Оператора за ОИЕиЕК; 
3) одобравање Правилника о поступку подношења захтјева за издавање 

гаранције поријекла Оператора за ОИЕиЕК; 
4) доношење Правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне 

енергије произведене из ОИЕ;  
5) доношење методологије утврђивања гарантованих цијена електричне 

енергије за различите технологије, које привилеговани произвођачи 
користе за производњу електричне енергије, као и критеријума за 
њихову промјену, те на основу исте припремање израчуна гарантованих 
откупних цијена електричне енергије; 

6) доношење правилника за микро-постројења ОИЕ који садржи скраћене 
процедуре, којим су дефинисани поступци код изградње, услови 
прикључења на дистрибутивну мрежу, начин мјерења и обрачуна 
произведене електричне енергије; 

7) давање сагласности на правилник за утврђивање методологије за 
расподјелу трошкова балансирања за привилеговане и квалификоване 
произвођаче као и удјела који ће се плаћати средствима из накнада 
прикупљених за подстицање Оператора за ОИЕиЕК; 

8) информисање јавности о подстицајним мјерама за ОИЕиЕК. 
 

 Осим наведених закона из електроенергетског сектора, 10.07.2014. године 
ступио је на снагу и Закон о нафтним дериватима у Федерацији Босне и 
Херцеговине, којим су надлежности и обавезе ФЕРК-а проширене на: 
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1) регулисање енергетских дјелатности: производња нафтних деривата, 
трговина на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, транспорт нафтних 
деривата цестовним или жељезничким прометом, трговина на мало нафтним 
дериватима, складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а и трговање ЛПГ-
ом; 

2) надзор и регулисање односа између увозника, трговаца на велико, трговаца 
на мало, транспортера и купаца нафтних деривата у складу са законом и 
проведбеним актима ФЕРК-а;  

3) издавање или одузимање дозвола за обављање енергетских дјелатности, као 
и вођење региста истих; 

4) доношење методологије израчуна трошкова извођења мониторинга 
квлаитета и количине нафтних деривата и утврђивање износа трошка 
извођења мониторинга на основу исте; 

5) осигурање недискриминације, ефикасне конкуренције и ефикасног 
функционисања тржишта нафтних деривата, обраћајући посебну пажњу на 
сигурност снабдијевања нафтним дериватима; 

6) безбједност транспарентних и једнакоправних односа између свих учесника 
на тржишту у складу са политиком и реформом нафтног сектора; 

7) заштита права учесника у нафтном сектору (увозника, трговаца на велико, 
трговаца на мало, транспортера и купаца нафтних деривата) усаглашавањем 
њихових интереса; 

8)  успостављање услова за конкурентност на тржишту нафтних деривата. 

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 и 91/15) уређене су, између осталог, 
надлежности и обавезе, организација и управљање, представљање и заступање, 
овлашћења и начин одлучивања, као и друга питања од важности за рад ФЕРК-а. 

ФЕРК се састоји од три члана који се именују у складу са одредбама члана 
24. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине. 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 Федерацији Босне и 
Херцеговине и Статутом ФЕРК-а, прописано је да је функција предсједника 
измјењива међу члановима ФЕРК-а и траје годину дана.  

У периоду 2015. године у ФЕРК-у су у просјеку била запослена 32 
запосленика, међу којима је девет магистара наука, 21 запосленик са високом 
стручном спремом,  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. 

1.1. Чланства и пројекти 

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

Регионално удружење енергетских регулатора (у даљем тексту: ЕRRА) је 
добровољна организација која окупља независне енергетске регулаторне органе, 
примарно из средње Европе и евроазијске регије, са придруженим члановима. Како 
је ФЕРК придружена чланица ЕRRА-е још од априла 2010. године, учествује у 
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раду, али не у изради плана рада ЕRRА-е, као ни других питања од важности за рад 
одбора, које усваја Скупштина ЕRRА-е. 
Главни циљ овога удружења је да се повећа размјена информација, искустава међу 
сталним и придруженим члановима ЕRRА-е. 

 
Чланови и запосленици ФЕРК-а су током 2015. године учествовали на 

неколико састанака Предсједавајућих ERRA-е, те ERRA-иним састанцима сталних 
Одбора за тарифе и одређивање цијена који су одржани 19.06.2015. у Будимпешти 
и 07.10.2015. у Букурешту. На састанцима су разматране теме: подстицајна тарифна 
методологија, начин израчуна стопе поврата, статус ERRA-иних табела за 
прикупљање тарифних података, обновљиви извори енергије – цијене и 
прикључење.  

Одбор за лиценцирање и конкуренцију је у 2015. години одржао три 
састанка и то: 26. и 27. јануара 2015. године у Скопљу, Македонија;  19. јуна 2015. 
године у Будимпешти, Мађарска и 7. октобра у Букурешту, Румунија. 

Сви учесници одбора су презентирали укратко о новостима у раду своје 
регулаторне комисије, законодавсту, регулаторној пракси земље из које долазе. 
Излагања су резултирала живом дискусијом свих учесника одбора.   
 Чланови и запосленици ФЕРК-а су током 2015. године активно учествовали 
на радионицама и форумима у организацији Секретаријата Енергетске заједнице са 
сједиштем у Бечу, Аустрија. Енергетска заједница дјелује преко институција 
успостављених према Уговору о успостављању Енергетске заједнице и то: 
Секретаријат Енергетске заједнице, Министарски савјет, Регулаторни одбор, 
PHLG, те Форум за електричну енергију и Форум за гас. Састанци Министарског 
савјета одржавају се два пута годишње и то у држави која је предсједавајућа. 
Чланови ФЕРК-а учествовали су на: 20. Атенском форуму Енергетске заједнице, 
координацијском састанку оператора дистрибутивног система Енергетске 
заједнице, затим на радном семинару на тему Интеграција гасног тржишта у 
Средњој и Југоисточној Европи, на 3. бечком форуму у организацији Секретаријата 
Енергетске заједнице и Фирентинске школе регулације. Чланови ФЕРК-а 
учествовали су у раду радне групе за израду законских рјешења за имплементацију 
Трећег енергетског пакета Европске уније, те на састанку радне групе за 
управљање енергетском ефикасношћу, као и на 10. 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. 
Састанак радне групе се одржао у новембру 2015. године у Бечу у Аустрији. 

1.1.3. Пројекат USAID – Регулаторно партнерство 
У организацији Америчке агенције за међународни развој (USAID) 

финансиран је пројекат „Регулаторно партнерство“ у оквиру којег је под 
спонзорством NARUC-а (Националне асоцијације регулатора САД) успостављен 
пројекат и потписан Меморандум о разумијевању између NARUC-а, PUCO-а 
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(Комисија за енергију у јавном сектору државе Охио, САД) и три регулаторне 
комисије у БиХ, у Сарајеву 29.01.2014. године. Пројекат Регулаторно партнерство 
је дио NARUC-овог Програма регулативе и енергетске сигурности у Европи и 
Евроазији и основан је од USAID-ове мисије у БиХ у складу са Споразумом о 
сарадњи.  Прва посјета представника NARUC-а и PUCO-а нашој земљи трајала је 
од 27. до 31.01.2014. године, а друга посјета представника PUCO-а нашој земљи 
обављена је од 06. до 10.07.2015. године у Сарајеву.   
  Представници PUCО-а су упознали представнике регулаторних комисија у 
БиХ са конкретним аспектима балансирања и поступака набавке помоћних услуга у 
САД-у, као и са улогом ОДС-а као неутралног поспјешивача тржишта у САД-у. 
ОДС-ови из електропривреда у БиХ придружили су се састанцима на којима су 
упознати са искуствима САД-а везано за процесе несметане интеграције 
обновљивих извора енергије у мрежу и тржиште електричне енергије.  

 Регулаторно партнерство доприњело је конструктивној размјени идеја 
и информација на корист свим учесницима на заједничким састанцима. Циљ 
пројекта је био створити најбоље праксе и прописе да би се осигурало ефикасно, 
транспарентно и стабилније функционисање електроенергетског сектора штитећи 
при томе интересе учесника на тржишту електричне енергије.  

1.1.4. Инвестирање у сектор енергије 
 организацији USAID-а покренут је пројекат Инвестирања у сектор 

енергије (ЕIА) 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 широј 
јавности. Представници ФЕРК-а, активно учествујући у раду радних група, које су 
саставни дио овог пројекта, прате активности организоване у оквиру пројекта и 
учествују у реализацији појединих компоненти истог. 

1.1.5. Регулаторни мост Југоисточне Европе 
� периоду од 28. до 30. септембра 2015. године у Истанбулу, Турска, запосленик 
ФЕРК-а је у организацији NARUC-а, спонзориран од стране USAID-а, учествовао 
на семинару о регулисању дистрибутивне мреже и дјелатности снабдијевања у 
условима отварања тржишта електричне енергије. На семинару су презентиране 
теме из области раздвајања ОДС-а од осталих регулисаних дјелатности, поступак 
промјене снабдјевача, обавезе и права јавног и резервног снабдјевача, као и други 
аспекти битни за процес успостављања функционалног малопродајног тржишта 
електричне енергије. Циљ Регулаторног моста Југоисточне Европе је пружити 
техничку помоћ и подршку енергетским регулаторима за јачање надзорне 
способности и регулације над раздвојеним дистрибутивним мрежама (ОДС-овима), 
као и услугама снабдијевања електричном енергијом на конкурентном тржишту 
електричне енергије. Током активности Регулаторног моста (2015. - 2016.), 
енергетски регулатори ће бити подржани од тима техничких савјетника пројекта за 
припрему регулаторних смјерница за остваривање најбољих резултата у 
регулисању активности ОДС-а и конкурентних снабдјевача у контексту дјеловања 
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дистрибуције на нивоу тржишта, укључујући и смјернице за учинковито 
управљање тржишним информацијама и заштите права потрошача. 

1.2. Информационо-комуникациони систем ФЕРК-а 
Информационо-комуникациони (ИКТ) систем ФЕРК-а је у 2015. години 

припремљен за надоградњу у дијелу похране података, а поступак за набавку нових 
уређаја је проведен у складу са Законом о јавним набавкама и нови уређаји за овај 
дио ИКТ система су набављени почетком 2016. године. Ради се о „Storage Area 
Networku“ који је оптичким везама капацитета 2Gbps повезан са серверима. Поред 
овога, у дијелу који се односи на саму израду копије података, набављен је систем 
за backup свих сервера на траке. На овај начин ФЕРК има backup свог система на 
тракама, које се могу чувати одвојено од саме зграде, чиме се смањује ризик од 
губљења података.  

У 2015. години свим запосленицима омогућен је приступ програмском 
пакету за обраду података извана, дакле и изван система ФЕРК-а, те сви 
запосленици истом могу приступити са било које локације под условом да имају 
приступ интернету, и са било којег типа уређаја. 

Захваљујући систему и начину управљања исписом докумената, смањени су 
трошкови исписа докумената. Овоме је доприњео и систем за управљање 
процесима и протокол који је повезан са истим. 

ФЕРК у свом раду користи искључиво легалан и провјерен бесплатни 
софтвер.  

1.2.1. Интернет странице ФЕРК-а 
Интернет (мрежне) странице ФЕРК-а су дио ИКТ система и у потпуности их 

креира, одржава, обликује и надопуњава информатичар ФЕРК-а.  
Странице су редовно ажуриране, а највећи број информација је за пар 

минута до пар дана (зависно о потреби и самој природи информације) доступан на 
мрежним страницама ФЕРК-а. 

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 29.000 јединствених посјетилаца годишње, а 54,11% од тог броја су 
редовни посјетиоци, па су у 2015. години странице ФЕРК-а посјећене преко 
315.000 пута.  

1.3. Финансирање ФЕРК-а 
ФЕРК се током 2015. године финансирао 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, а све на основу члана 31. Закона о електричној 
енергији.  

Буџет ФЕРК-а усваја Парламент Федерације БиХ прије почетка буџетске 
године, на приједлог ФЕРК-а. Буџет ФЕРК-а за 2015. годину („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 77/15) усвојио је Парламент Федерације БиХ на сједници  
Представничког дома, одржаној 31.07.2015. године и на сједници Дома народа 
одржаној 15.07.2015. године. Буџет ФЕРК-а за 2015. годину усвојен је у износу од  
2.895.400,00 КМ, а чине га:  
• Регулаторне накнаде у износу од 2.815.400,00 КМ, 
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• Једнократне и остале накнаде у износу од 70.000,00 КМ и 
• Остали приходи у износу од 10.000,00 КМ. 

ФЕРК је на XIV редовној сједници одржаној 31.08.2015. године донио 
Одлуку о утврђивању регулаторних накнада за 2015. годину („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 69/15). Регулаторне накнаде су умањене за пренешени вишак 
прихода из 2014. године у износу од 398.390,84 КМ, након чега су утврђени износи 
и динамика плаћања регулаторне накнаде за имаоце дозвола за обављање 
електропривредних дјелатности. Тако је укупна регулаторна накнада за све имаоце 
дозвола у 2015. години утврђена у износу од 2.417.009,16 КМ. 

Из наведеног се види да је Буџет ФЕРК-а за 2015. годину усвојен у другој 
половини 2015. године, тако да се у I, II и III кварталу пословало на основу одлука 
о привременим регулаторним накнадама утврђеним на основу буџета из претходне 
2014. године. По коначном усвајању Буџета ФЕРК-а урађена су усаглашавања 
регулаторних накнада за све имаоце дозвола са усвојеним Буџетом ФЕРК-а за 2015. 
годину. 

1.4. Законодавни оквир регулације електроенергетског сектора и 
електропривредних дјелатности  

Надлежности ФЕРК-а дефинисане су члановима: 15., 17., 21. и 22. Закона о 
електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине, члановима: 9., 12., 20., 
21., 25., 27., 28., 33. и 39. Закона о кориштењу обновљивих извора енергије и 
ефикасне когенерације. 
 ФЕРК је обављао послове из своје надлежности на основу одредби 
наведених закона, те пратећих подзаконских аката: 

• Статута ФЕРК-а („Службене новине Федерације БиХ“ број  24/14 и 91/15); 
• Пословника о раду ФЕРК-а („Службене новине Федерације БиХ“ број 

29/14); 
• Етичког кодекса за чланове и запосленике ФЕРК-а („Службене новине 
Федерације БиХ“  број 61/04); 

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

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

• 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 
и поступку промјене снабдјевача („Службене новине Федерације БиХ“ број 
89/14); 

• 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  89/14); 
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• 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); 

• Одлуке о давању сагласности Јавном предузећу Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д. – Сарајево на јединичне износе накнада за прикључење на 
дистрибутивну мрежу („Службене новине Федерације БиХ“ број  104/14); 

• Одлуке о давању сагласности Јавном подузећу „Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар на јединичне износе 
накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу („Службене новине 
Федерације БиХ“ број  104/14) 

• Правилника за израду и примјену дијаграме оптерећења („Службене новине 
Федерације БиХ“  број 77/14); 

• Одлуке о давању сагласности Јавном предузећу Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д. – Сарајево на Извјештај о завршеном циклусу мјерења 
(„Службене новине Федерације БиХ“  број 92/15); 

• Одлуке о давању сагласности Јавном подузећу „Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар на Извјештај о 
завршеном циклусу мјерења („Службене новине Федерације БиХ“ број 
92/15); 

• 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 2015. годину („Службене новине Федерације БиХ“ број 
77/15); 

• Одлуке о утврђивању регулаторних накнада за 2015. годину („Службене 
новине Федерације БиХ“  број 69/15); 

• Одлуке о давању сагласности Јавном предузећу Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д. – Сарајево на приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за 
пружање универзалне услуге („Службене новине Федерације БиХ“ број 
104/14); 

• Одлуке о давању сагласности Јавном подузећу „Електропривреда Хрватске 
заједнице Херцег Босне“  дионичко друштво Мостар на приједлог цијене 
услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге („Службене 
новине Федерације БиХ“  број 104/14); 

• Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног 
предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево 
(„Службене новине Федерације БиХ“  број 40/11, 102/12 и 90/14); 

• Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система Јавног 
подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне“ дионичко 
друштво Мостар („Службене новине Федерације БиХ“ број 18/12, 102/12 и 
90/14); 

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

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

• Правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне енергије 
произведене из обновљивих извора енергије („Службене новине Федерације 
БиХ“ број  50/14 и 82/15); 

• Правилника о методологији за утврђивање референтне цијене електричне 
енергије („Службене новине Федерације БиХ“ број  50/14 и 100/14); 

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

• Правилника о стицању статуса квалификованог произвођача електричне 
енергије („Службене новине Федерације БиХ“ број  53/14); 

• Одлуке о одобрењу Правилника о поступку подношења захтјева за издавање 
гаранције поријекла електричне енергије („Службене новине Федерације 
БиХ“ број  101/15). 

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 у сектору нафтне привреде 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. Такође, извршене су и 
измјене и допуне Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији БиХ, на 
које је своју сагласност дао Парламент Федерације БиХ Одлуком број 01,02-17-1-
1061/15 од 28.10.2015. године. У циљу доношења Правилника о издавању дозвола 
за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде, 
ФЕРК је на сједници одржаној 18.12.2015. године усвојио Нацрт правилника о 
издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора 
нафтне привреде, који је упућен у процес општих јавних расправа. Приједлог 
наведеног правилника је усвојен 18.02.2016. године („Службене новине Федерације 
БиХ“, број 15/16). 

1.6. Доношење прописа из надлежности ФЕРК-а у 2015. години  
 

ФЕРК је током 2015. године одржао 25 интерних састанака, те 23 редовне 
сједнице. Све су сједнице ФЕРК-а отворене за јавност, осим интерних састанака. 
Обавјештење о одржавању редовних сједница се објављује на огласној табли и 
интернет страници ФЕРК-а. На редовним сједницама ФЕРК разматра питања из 
надлежности утврђених Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и 
Херцеговине, Законом о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне 
когенерације и Законом о нафтним дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине, 
а на интерним састанцима организује своје текуће активности. Такође, медији су 
редовно извјештавани о поступцима и одлукама ФЕРК-а. У табеларном приказу 
који слиједи, наведена је структура и број донесених аката на одржаним интерним 
састанцима и редовним сједницама у 2015. години. 
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Интерни састанци (25) Редовне сједнице (23) 

Врста документа Број Врста документа Број 
Записници 25 Записници 23 
Усвојене одлуке 198 Усвојене одлуке 127 
Усвојена рјешења 122 Усвојена рјешења 93 
Усвојени правилници          2 Усвојени закључци 7 
Утврђени нацрти аката 34 Усвојени правилници 1 
Обавјештења за јавност   52 Обавјештења за јавност 67 
Статут ФЕРК-а 1    
Етички кодекс 1   

Табела 1. Структура и број донесених аката у 2015. години 
 

Поштујући принцип 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 39 општих расправа (33 одржане у поступку 
издавања дозвола, а шест у поступку доношења правила и прописа о: Нацрту 
правилника за тарифну методологију и тарифне поступке за дјелатност 
дистрибуције електричне енергије - двије расправе; Нацрту правилника о измјенама 
и допунама Правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне енергије 
произведене из обновљивих извора енергије; Ревидираном нацрту Правилника о 
измјенама и допунама Правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне 
енергије произведене из обновљивих извора енергије, те Нацрту правилника о 
издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора 
нафтне привреде - двије расправе) и једну формалну расправу у поступку жалбе 
TEMPIC F&A d.o.o. на електроенергетску сагласност издату од ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Подружнице „Електродистрибуција“ Бихаћ. 
 

1.7. Статут о измјенама и допунама Статута Регулаторне комисије 
за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине  

 

Статутом о измјенама и допунама Статута Регулаторне комисије за енергију 
у Федерацији Босне и Херцеговине извршене су измјене и допуне Статута 
Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине везане за 
ступање на снагу Закона о нафтним дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине 
и поступка који је ФЕРК покренуо ради доношења правилника о издавању дозвола 
за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде. 
Измијењена је преамбула, те чланови везани за надлежности и обавезе ФЕРК-а, 
унутрашњу организацију ФЕРК-а, опште акте које доноси ФЕРК, те начин 
финансирања ФЕРК-а.  

ФЕРК је на својој XIII редовној сједници одржаној 23.07.2015. године 
усвојио Статут о измјенама и допунама статута Регулаторне комисије за енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине, те поступајући у складу са чланом 36. став (2) 
Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине исти доставио 
Парламенту Федерације БиХ ради давања сагласности. Сагласност на Статут о 
измјенама и допунама Cтатута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији 
Босне и Херцеговине, Представнички дом Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине је дао на сједници одржаној 28.10.2015. године, а Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине је дао на сједници одржаној 
08.10.2015. године, те је Статут о измјенама и допунама статута Регулаторне 
комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине објављен у „Службеним 
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новинама Федерације БиХ“ број 91/15. На основу наведеног, Статут о измјенама и 
допунама статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине се почео примјењивати наредног дана од дана објаве у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“ односно 28.11.2015. године. 

1.8.  Правилник о измјенама и допунама Правилника о обавезном удјелу и 
преузимању електричне енергије произведене из обновљивих извора 
енергије  

  
На XIII редовној сједници одржаној 23.07.2015. године у Мостару ФЕРК је 

донио одлуку о усвајању Нацрта правилника о измјенама и допунама Правилника о 
обавезном удјелу и преузимању електричне енергије произведене из обновљивих 
извора енергије као и одлуку о одржавању опште расправе о Нацрту правилника 
01.09.2015. године у Мостару у просторијама ФЕРК-а.  

Након одржане опште расправе, ФЕРК је пажљиво размотрио и анализирао 
све коментаре који су пристигли до рока за подношење коментара, а исти су са 
извјештајем водитеља поступка објављени на интернет страници ФЕРК-а. 
Достављени коментари су били такве природе да су захтијевали ревизију усвојеног 
Нацрта правилника и ФЕРК је донио одлуку да је потребно приступити изради 
Ревидованог нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о обавезном 
удјелу и преузимању електричне енергије из обновљивих извора. 

У складу са наведеним ФЕРК је на XV редовној сједници одржаној у 
Мостару 18.09.2015. године донио Одлуку о усвајању Ревидованог нацрта 
Правилника о измјенама и допунама Правилника о обавезном удјелу и преузимању 
електричне енергије произведене из обновљивих извора као и одлуку о одржавању 
oпште расправе о Ревидованом нацрту Правилника дана 30.09.2015. године у 
Мостару, у просторијама ФЕРК-а. Усмене коментаре дате на општој расправи као и 
писане коментаре који су пристигли до рока одређеног за доставу коментара ФЕРК 
је пажљиво анализирао и закључио да исти нису били такве природе да захтијевају 
суштинску ревизију нацрта правилника  и да се може ићи у даље активности везане 
за усвајање правилника. 

На редовној сједници одржаној дана 15.10.2015. године ФЕРК је усвојио 
Правилник о измјенама и допунама Правилника о обавезном удјелу и преузимању 
електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије. 
 

1.9.   Правилник о издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање 
енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде 

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. Такође, прописан је 
садржај правилника о издавању лиценци за обављање енергетских дјелатности из 
сектора нафтне привреде, који доноси ФЕРК.   

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 XXIII редовној сједници ФЕРК-а, 18.12.2015. године. 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 
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њиховог надгледања. По истом су одржане јавне расправе у Мостару 12.01.2016. 
године и Сарајеву 13.01.2016. године.   

Коментаре, примљене на Нацрт правилника о издавању дозвола (лиценци), 
ФЕРК је пажљиво размотрио и анализирао, те је исте са извјештајем водитеља 
јавне расправе објављен на интернет страници ФЕРК-а. Приједлог правилника о 
издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора 
нафтне привреде, разматран је и усвојен на II редовној сједници ФЕРК-а одржаној 
18.02.2016. године. 
 

1.10. Нацрт правилника за тарифну методологију и тарифне поступке 
за дјелатност дистрибуције електричне енергије 

Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине из 2013. 
године у односу на раније важећи закон, измијењене су и допуњене надлежности 
ФЕРК-а. Овим законом је поред осталог, прописана надлежност ФЕРК-а за 
доношење методологије и утврђивања тарифних ставова само за кориштење 
дистрибутивног система. 

У складу са одредбама овог закона дјелатност дистрибуције обавља 
Оператор дистрибутивног система који је у саставу вертикално интегрисаног 
предузећа, те функционише независно у погледу своје правне форме, организације 
и доношења одлука од других дјелатности које се не односе на дјелатност 
дистрибуције. Дјелатност дистрибуције је и даље у потпуности остала у оквиру 
јавне услуге у електроенергетском сектору уз обавезу потпуног правног и 
функционалног раздвајања Оператора дистрибутивног система. Тиме је дошло до 
потребе усклађивања Правилника за тарифну методологију и тарифне поступке 
(„Службене новине Федерације БиХ“ број 37/13) са законским одредбама и 
доношењем нове тарифне методологије за утврђивање тарифних ставова за 
дјелатност дистрибуције електричне енергије. 

ФЕРК је приликом израде Нацрта правилника за тарифну методологију и 
тарифне поступке за дјелатност дистрибуције електричне енергије пошао од 
одредби Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине, на 
начин да тарифни ставови за кориштење дистрибутивног система требају 
омогућити неопходна улагања у дистрибутивну мрежу.  

Нацрт правилника за тарифну методологију и тарифне поступке за 
дјелатност дистрибуције електричне енергије прописује утврђивање критеријума за 
признавање оправданих расхода и прихода, те потребног прихода Оператора 
дистрибутивног система, као и расхода за набавку електричне енергије, трошкова 
за покривање дистрибутивних губитака, правила и поступак алокације одобреног 
потребног прихода на категорије и групе потрошње по тарифним елементима, 
израчунавање маргиналних трошкова дистрибутивног капацитета по напонским 
нивоима, начин утврђивања тарифних ставова за кориснике дистрибутивног 
система и начин покретања и вођења тарифног поступка. 
           ФЕРК је одржао двије опште расправе о Нацрту правилника (24.03.2015. 
године у Сарајеву и 25.03.2015. године у Мостару). Након што су писани и усмени 
коментари пажљиво размотрени ФЕРК је Нацрт правилника за тарифну 
методологију и тарифне поступке за дјелатност дистрибуције електричне енергије 
усвојио на III редовној сједници одржаној 24.02.2015. године. Процедури усвајања 
наведеног правилника ће се приступити кад електропривредна предузећа у 
Федерацији БиХ, у складу са члановима 45. и 46. Закона о електричној енергији 
изврше успостављање Оператора дистрибутивног система као посебног правног 
лица. 
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1.11.  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 јавнох снабдјевача у доставлјеној Одлуци о 
утврђивању приједлога цијена услуге јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ 
д.д. – Сарајево за 2016. годину заснован је на претпоставци задржавања постојећег  
броја купаца који се снабдијевају у оквиру универзалне услуге, цијенама мреже 
утврђеним примјеном тарифних ставова за кориснике дистрибутивног система, те 
поступним укидањем унакрсног субвенционирања између категорија и група 
потрошње. 
Слиједећи наведено, Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – 
Сарајево (у даљем тексту: ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево), као јавни 
снабдјевач, за 2016. 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 75,06 
КМ/MWh. У приједлог цијене је урачунат и трошак преузимања електричне 
енергије из обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације по референтној 
цијени од 105,696 КМ/MWh. 

Предложене цијене јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. – 
Сарајево за купце из категорије домаћинство остају исте, док за купце из категорије 
остала потрошња - II ТГ умањене су за 0,95%.  

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

 
Табела 2. 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 
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цијене услуге јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево за 2016. 
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 24.11.2015. 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 92/15. 

1.12.  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 је био заснован на просјечној 
цијени набавке електричне енергије за купце који имају право снабдијевања у 
оквиру универзалне услуге у износу од 74,4 КМ/MWh. Набавка највећег дијела 
енергије за подмирење потрошње купаца који имају право на универзалну услугу 
осигурана је из електрана Јавног подузећа „Електропривреда Хрватске заједнице 
Херцег Босне“ дионичко друштво Мостар (у даљем тескту ЈП „Електропривреда 
ХЗ ХБ“ д.д. Мостар). У приједлог цијене је урачунат и трошак преузимања 
електричне енергије из обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације по 
референтној цијени од 105,696 КМ/МWh.  

Предложене цијене јавног снабдјевача ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар су за купце из категорије домаћинства остале исте, док су за купце из 
категорије остала потрошња умањене у просјеку за 5%. 

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

 
Табела 3 . 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 2016. 
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 24.11.2015. 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  92/15. 
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1.13. Одлуке о давању сагласности ЈП Електропривреда БиХ д.д. – 
Сарајево и  ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар на извјештаје о 
завршеном циклусу мјерења 

Привременим смјерницама електроенергетске политике Федерације Босне и 
Херцеговине прописана је обавеза електропривредних предузећа да карактеристике 
потрошње свих купаца којима се снага не мјери, а немају уграђена 
мултифункционална интервална бројила, требају утврдити преко замјенских 
дијаграма оптерећења до 30.06.2015. године.  

Правилником за израду и примјену дијаграма оптерећења („Службене 
новине Федерације БиХ“ број 77/14), прописана су правила за израду и примјену 
дијаграма оптерећења категорије и група потрошње, обрада података, садржај база 
података, те начини и рокови сервисирања података овлашћених корисника база 
података.   

У Правилнику за израду и примјену дијаграма оптерећења прописано је да 
се за крајње купце који електричну енергију преузимају на 35 kV, 10(20) kV 
напонском нивоу и крајње купце из категорије остала потрошња на 0,4 kV 
напонском нивоу, одобрене прикључне снаге веће од 23 кW, врши мјерење 
електричне енергије и снаге интервалним бројилима, те да се прикупљање мјерних 
података обавља у правилу даљинским очитањем, а у случају кад исто није могуће 
ОДС мјерне податке преузима непосредно из меморије мјерног уређаја.  

Оператор дистрибутивног система обавезан је израдити нормализоране и 
замјенске дијаграме оптерећења за категорије потрошње: остала потрошња (по 
један дијаграм за сваку групу потрошње унутар категорије за коју нема обавезу 
мјерења снаге). Циклуси мјерења и прикупљања података узоркованих крајњих 
купаца обављају се у трајању од једне године. У првом циклусу мјерења ОДС је 
обавезан израдити 24 часовне нормализоране и замјенске дијаграме оптерећења за 
сваки дан у години. 

Извјештаје о завршеном циклусу мјерења ОДС обавезан достављати ФЕРК-
у на сагласност најкасније 60 дана по завршетку циклуса мјерења.   

ФЕРК након прегледа и оцјене поднесеног извјештаја, најкасније 30 дана од 
доставе извјештаја, даје сагласност на нормализоране дијаграме оптерећења за 
крајње купце и замјенске дијаграме оптерећења за категорије или групе потрошње 
и резултате анализе дијаграма оптерећења. 

На основу напријед наведених одредби Правилника за израду и примјену 
дијаграма оптерећења ФЕРК-у су достављени извјештаји о завршеним циклусима 
мјерења. ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево је доставило ФЕРК-у 27.10.2015. 
године свој Извјештај о завршеном циклусу мјерења чији су саставни дио 
нормализорани и замјенски дијаграми оптерећења за категорије и групе потрошње 
за које не постоји обавеза уградње интервалних бројила. 

ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар је доставило ФЕРК-у 26.10.2015. 
године свој Извјештај о завршеном циклусу мјерења чији су саставни дио 
нормализовани и замјенски дијаграми оптерећења за категорије и групе потрошње 
за које не постоји обавеза уградње интервалних бројила. 

Достављени извјештаји о завршеним циклусима мјерења ФЕРК је пажљиво 
анализирао, те утврдио да извјештаји садрже нормализоране и замјенске дијаграме 
оптерећења за сваку групу унутар категорије потрошње домаћинство, за групе 
унутар категорије остала потрошња за које не постоји обавеза мјерења снаге и за 
категорију потрошње јавна расвјета, те подаци са интервалних бројила купаца 
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категорије потрошње 35 kV, 10 kV и податке купаца I тарифне групе категорије 
остала потрошња са регистром дијаграма оптерећења. 

ФЕРК је на XXI редовној сједници одржаној 24.11.2015. године донио 
Одлуку о давању сагласности ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево на 
Извјештај о завршеном циклусу мјерења, те Одлуком од 24.11.2015. године 
сагласност ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар на Извјештај о завршеном 
циклусу мјерења. 

При доношењу ове одлуке ФЕРК је узео у обзир и да је Извјештај о 
завршеном циклусу мјерења израђен за период прије ступања на снагу Правилника 
за израду и примјену дијаграма оптерећења, те да предметни извјештај садржи 
довољно података потребних за остварење циљева из члана 18. правилника из којих 
разлога је ФЕРК одлучио дати сагласност на исте. 

У вези са наведеним, ФЕРК ће пратити и унапрјеђивати резултате циклуса 
мјерења у наредном периоду, те водити рачуна да се исти у потпуности ускладе са 
одредбама Правилника за израду и примјену дијаграма оптерећења, до његове 
потпуне имплементације. 

Према члану 14. став (5) ОДС је обавезан нормализоране дијаграме 
оптерећења за сваку категорију и групу потрошње објавити на својој интернет 
страници. 
 

1.14. Одлука о утврђивању процента обавезног удјела електричне 
енергије за 2016. годину  

Одлуку о утврђивању процента обавезног удјела електричне енергије за 
2016. годину ФЕРК је донио на својој XXIII редовној сједници одржаној у Мостару 
08.12.2015. године.  

У складу са одлуком проценат обавезног удјела електричне енергије 
произведене из обновљивих извора енергије којег су обавезни преузети сви 
снабдјевачи који снабдијевају крајње купце у Федерацији БиХ и квалификовани 
купци који увозе електричну енергију за сопствене потребе за 2016. годину износи 
2,24%. 
Утврђени проценат обавезног удјела служи снабдјевачима крајњих купаца и 
квалификованим купцима који увозе електричну енергију за сопствене потребе, да 
би могли планирати средства за набавку прописаних количина електричне енергије 
из обновљивих извора енергије. 
 Чланом 21. ставом (1) Закона о кориштењу обновљивих извора енергије и 
ефикасне когенерације прописано је да су сви купци и снабдјевачи електричне 
енергије у Федерацији БиХ обавезни преузети дио електричне енергије 
произведене кориштењем обновљивих извора енергије у складу са тим законом и 
актима ФЕРК-а. Ставом (3) горе наведеног члана прописано је да се Правилником о 
обавезном удјелу и преузимању електричне енергије произведене из обновљивих 
извора енергије, између осталог, прописује обавеза и процедуре преузимања 
минималних количина електричне енергије произведене у постројењима из 
обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације, свих снабдјевача и 
квалификованих купаца који увозе електричну енергију на годишњем нивоу, те да 
су сви купци и снабдјевачи електричном енергијом у Федерацији БиХ обавезни 
откупљивати од квалификованих произвођача сву произведену електричну 
енергију по референтној цијени, а све до успостављања тржишта обновљивих 
извора енергије и испуњавања квота које се односе на обавезујуће циљеве закона. 
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 Чланом 4. Правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне 
енергије произведене из обновљивих извора енергије прописано је да постотак 
обавезног удјела електричне енергије произведене из ОИЕ који су обавезни 
преузети снабдјевачи и квалификовани купци који увозе електричну енергију за 
сопствене потребе, утврђује ФЕРК до 15. децембра текуће године за наредну 
годину, на основу Акционог плана за кориштење обновљивих извора енергије у 
Федерацији БиХ – АПОЕФ, Биланc енергетских потреба Федерације Босне и 
Херцеговине, односно података о годишњим плановима производње електричне  
енергије квалификованих произвођача из ФЕРК-овог Правилника о извјештавању 
за имаоце лиценце за дјелатност снабдијевања електричном енергијом II реда и 
независне произвођаче и планиране годишње потрошње електричне енергије 
крајњих купаца у Федерацији Босне и Херцеговине.  

1.15.  Одлука о одобрењу Правилника о поступку подношења захтјева за 
издавање гаранције поријекла електричне енергије 
 

Законом о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне 
когенерације, чланом 1. ставом (3) прописано је да ће Оператор за ОИЕиЕК 
припремити правилник о подношењу захтјева за издавање гаранције поријекла, у 
року од шест мјесеци од функционалног успостављања Оператора за ОИЕиЕК. 
Такође, ставом (4) наведеног члана прописан је садржај правилника, као и да исти 
одобрава ФЕРК. У складу са својим надлежностима, а у циљу доношења 
правилника о поступку подношења захтјева за издавање гаранције поријекла, 
ФЕРК је, прије одобравања правилника, 21.05.2015. године донио одлуку, која се 
односила на провођење транспарентног и за јавност отвореног поступка расправа 
приликом израде правилника. Оператор за ОИЕиЕК је 04.12.2015. године ФЕРК-у 
доставио на одобрење Правилник о поступку подношења захтјева за издавање 
гаранције поријекла са извјештајем водитеља јавне расправе о нацрту правилника. 
Јавна расправа је одржана 20.10.2015. године у Мостару, а усмени и писани 
коментари изложени на јавној расправи са образложењем прихваћања или 
одбијању истих ФЕРК-у су достављени у тексту наведеног нацрта правилника. 

На основу свега наведеног, ФЕРК је на XXIII редовној сједници, одржаној 
18.12.2015. године усвојио одлуку о одобрењу Правилника о поступку подношења 
захтјева за издавање гаранције поријекла електричне енергије. Примјена овог 
правилника у будућности захтијева праћење и анализирање ефеката његове 
примјене, даљи развој и унапрјеђивање информатичко-техничке структуре за 
функционисање регистра гаранције поријекла, унапрјеђивање и побољшавање 
његових одредби у складу са развојем и кретањима на тржишту електричне 
енергије произведене кориштењем ОИЕиЕК у Босни и Херцеговини, те преузетим 
обавезама из Уговора о успостављању Енергетске заједнице. 

1.16.  Одлука о референтној цијени електричне енергије 
Чланом 21. став (1) тачка 13) Закона о електричној енергији у Федерацији 

Босне и Херцеговине, односно чланом 10. став (1), чланом 20. став (1), и чланом 23. 
став (1) и став (2) Статута ФЕРК-а прописано је да ФЕРК има надлежност за 
утврђивање референтне цијене електричне енергије, односно откупне цијене 
електричне енергије из постројења која користе обновљиве изворе и когенерацију 
чија се производња не подстиче, а која се користи за утврђивање накнада које се 
плаћају за обновљиве изворе. 
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Такође, и чланом 25. став (7) Закона о кориштењу обновљивих извора 
енергије и ефикасне когенерације, те чланом 3. Правилника о методологији за 
утврђивање референтне цијене електричне енергије („Службене новине Федерације 
БиХ“ број 50/14), као и Правилником о измјенама Правилника о методологији за 
утврђивање референтне цијене електричне енергије („Службене новине Федерације 
БиХ“ број 100/14) прописано је да је одређивање референтне цијене електричне 
енергије у надлежности ФЕРК-а. 

Одлуку о референтној цијени електричне енергије у износу од 0,099458 
КМ/kWh (9,9458 фенинга/kWh) ФЕРК је донио на својој XXIII редовној сједници 
одржаној у Мостару 18.12.2015. године, а иста је објављена у “Службеним 
новинама Федерације БиХ“.  

Референтна цијена је утврђена 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 која је за период XI мјесец 2014. године – X мјесец 2015. године 
износила 0,08288136 КМ/kWh и коефицијента подстицаја електричне енергије из 
обновљивих извора од 1,2.  

Референтна цијена се примјењује од 01.03.2016. године и вриједи 18 
мјесеци.  
 

 
Слика 1. Кретање годишње просјечне пондерисане цијене електричне енергије на подручју Федерације БиХ за 
период XI мјесец 2014.г. - X  мјесец 2015.г. 

1.17.  Одлука о гарантованој цијени електричне енергије 
 

ФЕРК је на XXIII редовној сједници одржаној у Мостару 18.12.2015. 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 2015. годину, на основу 
свог Правилника о методологији за утврђивање референтне цијене електричне 
енергије и Одлуке од 18.12.2015. године („Службене новине Федерације БиХ“ број 
101/15), припремио израчун 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 припремљен у циљу утврђивања 
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приједлога гарантованих откупних цијена електричне енергије из обновљивих 
извора енергије од Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, на 
који Влада Федерације Босне и Херцеговине даје сагласност. ФЕРК једном у 18 
мјесеци сагледава улазне податке потребне за израчун тарифних коефицијената и 
зависно о њиховој промјени, као и промјени референтне цијене, припрема израчун 
гарантоване цијене. 

Сагледавањем улазних података потребних за израчун тарифних 
коефицијената ФЕРК је провјерио напредак у развоју технологија за производњу 
електричне енергије из обновљивих извора у периоду од 01.08.2014. до 30.11.2015. 
године, ради усклађивања гарантованих откупних цијена. Након извршене анализе 
тржишних кретања утврђено је да је дошло до пада цијена фотонапонских модула. 
Код осталих извора енергије, који су предмет подстицаја, није вршена промјена 
висине параметара који чине калкулативне елементе гарантоване откупне цијене. 

На основу смјерница датим у Правилнику о методологији о начину 
утврђивања гарантованих откупних цијена електричне енергије из постројења за 
кориштење обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације, ФЕРК је у 
моделу за израчун тарифних коефицијената  направио прорачун, а одраз прорачуна 
је табеларни приказ у наставку. 
 

Тип постројења 
према врсти 
примарног 

извора енергије 

Снага 
Часови 
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 
коефиције

нт 
(Ц) 

Гарантова
на  цијена 

(ГЦ) 

 кW h/год КМ/кW КМ/кW КМ/kWh % КМ/kWh КМ/kWh  
КМ/kW

h 

 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 0,099458 2,9194  0,29036 

б) мини 150 4.100 3.500 260 0 13,90 0,18192 0,099458 1,8291  0,18192 

ц) мала 1.000 4.100 3.100 134 0 13,90 0,13751 0,099458 1,3826  0,13751 

д) средња 10.000 4.100 2.900 105 0 13,90 0,12373 0,099458 1,2440  0,12373 

е) велика - - - - - - - - - - 

Вјетроелектра

на 
           

а) микро 23 2.500 3100 498 0 13,90 0,37124 0,099458 3,7326  0,37124 

б) мини 150 2.500 3.100 124 0 13,90 0,22140 0,099458 2,2261  0,22140 

ц) мала 1.000 2.500 2.900 71 0 13,90 0,18917 0,099458 1,9020  0,18917 

д) средња 10.000 2.500 2.550 47 0 13,90 0,16033 0,099458 1,6121  0,16033 

е) велика 15.0001 2.500 2.350 43 0 13,90 0,14766 0,099458 1,4847  0,14766 

Соларна 
електрана 

           

а) микро 23 1.500 3.150 376 0 13,90 0,54190 0,099458 5,4486  0,54190 

б) мини 150 1.500 2.850 142 0 13,90 0,35806 0,099458 3,6001  0,35806 

ц) мала 1.000 1.500 2.750 82 0 13,90 0,30866 0,099458 3,1034  0,30866 

д) средња - - - - - - - - -  - 

                                                 
1 Податак у таблици не означава граничну снагу, већ је кориштен у циљу израчуна зајамчених 
откупних цијена 
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Тип постројења 
према врсти 
примарног 

извора енергије 

Снага 
Часови 
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 
коефиције

нт 
(Ц) 

Гарантова
на  цијена 

(ГЦ) 

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 0,099458 3,1462  0,31292 

б) мини 150 6.500 6.800 326 0,055 13,90 0,24987 0,099458 2,5123  0,24987 

ц) мала 1.000 6.500 6.600 294 0,055 13,90 0,24067 0,099458 2,4198  0,24067 

д) средња 10.000 6.500 6.600 206 0,055 13,90 0,22706 0,099458 2,2829 0,22706 

е) велика - - - - - - - - - - 

Електрана на 
биогас 

           

а) микро 23 8.000 5.800 263 0,039 13,90 0,71160 0,099458 7,1547  0,71160 

б) 
 

мини 150 8.000 5.800 195 0,039 13,90 0,66637 0,099458 6,7000  0,66637 

ц) мала 1.000 7.000 7.800 376 0,039 13,90 0,27891 0,099458 2,8043  0,27891 

д) средња - - - - - - - - - - 

е) велика - - - - - - - - - - 

Електрана која 
користи 
енергију мора 

          

а) микро - - - - - - - - - - 

б) мини - - - - - -- - - - - 

ц) мала -- - - - - - - - - - 

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 0,099458 1,5503 0,15419  

б) мини - - - - - - 0,15419 0,099458 1,5503  0,15419 

ц) мала - - - - - - 0,15419 0,099458 1,5503  0,15419 

д) средња 5.000   5.75 2.600 90 0,068 13,90 0,15419 0,099458 1,5503  0,15419 
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Тип постројења 
према врсти 
примарног 

извора енергије 

Снага 
Часови 
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 
коефиције

нт 
(Ц) 

Гарантова
на  цијена 

(ГЦ) 

0 

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/MWhтх 
Табела 4. Одраз прорачуна за израчун тарифних коефицијената 

  

1.18. Попис докумената објављених у „Службеним  новинама Федерације 
БиХ“ у  2015. 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 интернет страници.  

Попис докумената објављених у „Службеним новинама Федерације БиХ“ у 
2015. години дат је у сљедећој табели: 

 

Редни 
број Назив 

Број 
„Службених 
новина“ 

Датум објаве 

Редовна 
сједница на 
којој је 
усвојен 

докуменат 

Датум 
одржавања 
редовне 
сједнице 

1. 
Рјешење и дозвола за 
производњу („ГРИД БХ“) 
бр. 06-03-522-14/15/14 

4/15 21.01.2015. I 14.01.2015. 

2. 
Рјешење и дозвола за 
производњу („НИНО -ХА“) 
бр. 06-03-863-11/28/14 

10/15 06.02.2015. II 03.02.2015. 

3. 
Рјешење и дозвола за 
снабдијевање (ПРИМОРКА) 
бр. 06-03-767-17/27/14 

10/14 06.02.2015. II 03.02.2015. 

4. 
Рјешење и дозвола за 
производњу (ДФ ГРАДЊА) 
бр. 06-03-866-22/29/14 

32/15 24.04.2015. VI 14.04.2015. 

5. 
Рјешење и дозвола за 
производњу („БЕА“) бр. 06-
03-880-13/30/14 

34/15 06.05.2015. VI 14.04.2015. 

6. 

Рјешење и дозвола за 
производњу (Мини соларна 
електрана „СЕ ВЕДО 1“) бр. 
06-03-240-06/2/15 

37/15 15.05.2015. VIII 07.05.2015. 

7. Одлука бр. 01-07-473-01/15 40/15 27.05.2015. IX 21.05.2015. 

8. 
Рјешење и дозвола за 
производњу („ОПЕС“) бр. 
06-03-241-10/3/15 

48/15 24.06.2015. X 11.06.2015. 

9. 
Одлука о привременој 
регулаторној накнади у 2015. 
години бр. 08-07-575-01/15 

50/15 01.07.2015. XI 23.06.2015. 

10. 

Рјешење и дозвола за 
производњу („ВРБАС 
ЕНЕРГИЈА“) бр. 06-03-69-
20/1/15 

50/15 01.07.2015. XI 23.06.2015. 

11. 
Рјешење о одузимању 
дозволе („Д-ПРО“)  бр. 06-03-
527-01/12/15 

50/15 01.07.2015. XI 23.06.2015. 
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12. 
Рјешење и дозвола за 
производњу („ГРАНД 99“) 
бр. 06-03-1002-14/36/14 

50/15 01.07.2015. XI 23.06.2015. 

13. 
Рјешење и дозвола за 
снабдијевање II реда (HEP-
Тrade) бр. 06-03-418-10/6/15 

58/15 29.07.2015. XIII 23.07.2015. 

14. 

Рјешење и дозвола за 
снабдијевање II реда 
(EURO-POWER) бр. 06-03-
507-10/10/15 

58/15 29.07.2015. XIII 23.07.2015. 

15. 
Рјешење и дозвола за 
производњу (ЕНЕРГОСОЛ) 
бр. 06-03-555-09/15/15 

58/15 29.07.2015. XIII 23.07.2015. 

16. 
Одлука о утврђивању 
регулаторних накнада за 2015. 
годину бр. 08-07-727-01/15 

69/15 09.09.2015. XIV 31.08.2105. 

17. 
Рјешење и дозвола за 
производњу (ЕБХ) бр. 06-03-
416-12/5/15 

69/15 09.09.2015. XIV 31.08.2105. 

18. 

Рјешење и дозвола за 
производњу (Обрт 
„Пољотрг“ ) бр. 06-03-421-
08/7/15 

69/15 09.09.2015. XIV 31.08.2105. 

19. 

Рјешење и дозвола за 
производњу (Самостална 
обртничка радња „СОЛ-
ВЕС“ ) бр. 06-03-568-08/16/15 

75/15 30.09.2015. XV 18.09.2015. 

20. 
Одлука о избору 
предсједника ФЕРК-а бр. 01-
01-817-01/15 

78/15 09.10.2015. XVII 02.10.2015. 

21. 
Рјешење и дозвола за 
производњу (ШОКЧЕВИЋ) 
бр. 06-03-531-11/13/15 

82/15 23.10.2015. XVIII 15.10.2015. 

22. 
Рјешење и дозвола за 
производњу (ИГИ СОЛАР) 
бр. 06-03-532-10/14/15 

82/15 23.10.2015. XVIII 15.10.2015. 

23. 

Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о 
обавезном удјелу и 
преузимању електричне 
енергије произведене из 
обновљивих извора енергије 
бр. 01-07-861-02/15  

82/15 23.10.2015. XVIII 15.10.2015. 

24. 
Рјешење и дозвола  за 
снабдијевање II реда (ГЕН-
И) бр. 06-03-680-10/22/15 

87/15 11.11.2015. XIX 04.11.2015. 

25. 

Рјешење и дозвола  за 
снабдијевање II реда 
(Danske Commodities БХ) бр. 
06-03-512-15/11/15 

87/15 11.11.2015. XIX 04.11.2015. 

26. 
Рјешење и дозвола за 
производњу (МАХИР) бр. 
06-03-422-17/8/15 

90/15 20.11.2015. XX 13.11.2015. 

27. 
Рјешење и дозвола за 
производњу (ШНЕЛКОМ) 
бр. 06-03-446-11/9/15 

90/15 20.11.2015. XX 13.11.2015. 

28. 
Рјешење и дозвола за 
производњу (БИНГО) бр. 
06-03-576-13/17/15 

90/15 20.11.2015. XX 13.11.2015. 

29. 

Рјешење и дозвола за 
производњу (СЕ 
ПРОСОЛАР) бр. 06-03-602-
10/19/15 

90/15 20.11.2015. XX 13.11.2015. 
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30. 

Одлука о давању сагласности 
ЈП ЕП ХЗХБ на приједлог 
цијене услуге јавног 
снабдјевача за пружање 
универзалне услуге бр. 01-07-
973-01/15 

92/15 02.12.2015. XXI 24.11.2015. 

31. 

Одлука о давању сагласности 
ЈП ЕП БИХ на приједлог 
цијене услуге јавног 
снабдјевача за пружање 
универзалне услуге бр. 01-07-
973-02/15 

92/15 02.12.2015. XXI 24.11.2015. 

32. 

Одлука о давању сагласности 
ЈП ЕП БИХ на Извјештај о 
завршеном циклусу мјерења 
бр. 01-07-973-03/15 

92/15 02.12.2015. XXI 24.11.2015. 

33. 

Одлука о давању сагласности 
ЈП ЕП ХЗХБ на Извјештај о 
завршеном циклусу мјерења 
бр. 01-07-973-04/15 

92/15 02.12.2015. XXI 24.11.2015. 

34. 

Рјешење и дозвола за 
производњу (ANNY 
COMERCE)  бр. 06-03-610-
15/20/15 

92/15 02.12.2015. XXI 24.11.2015. 

35. 

Одлука о утврђивању 
обавезног удјела електричне 
енергије за 2016. годину бр. 
01-07-1023-01/15 

96/15 16.12.2015. XXII 08.12.2015. 

36. 

Одлука о привременој 
регулаторној накнади за 
период 01.01.2016.-
30.06.2016. бр. 08-07-1023-02 

97/15 18.12.2015. XXII 08.12.2015. 

37. 

Одлука о одобрењу 
правилника о поступку 
подношења захтјева за 
издавање гаранције поријекла 
електричне енергије бр. 01-
07-1052-01/15 

101/15 29.12.2015. XXIII 18.12.2015. 

38. 
Одлука о референтној цијени 
електричне енергије 
 бр. 01-07-1052-04/15 

101/15 29.12.2015. XXIII 18.12.2015. 

39. 
Рјешење и дозвола за 
производњу (ГП ТОМИНГ)  
бр. 06-03-818-08/28/15 

101/15 29.12.2015. XXIII 18.12.2015. 

40. 

Рјешење и дозвола за 
производњу (ENERGETIC 
ELECTRONIC)   
бр. 06-03-841-08/29/15 

101/15 29.12.2015. XXIII 18.12.2015. 

 

Табела 5. Попис докумената објављених у „ Службеним новинама Федерације БиХ“ у 2015. години 
 

2. ОДЛУКЕ СУДА - ТУЖБЕ 
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 ФЕРК–а 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 d.o.o. Travnik. 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 
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Кантоналног/Жупанијског суда у Мостару, поднесеног од тужиоца МЗ Гојевићи и 
др., а на који је ФЕРК упутио одговор 30.05.2014. године. Врховни суд Федерације 
Босне и Херцеговине је ФЕРК-у 21.10.2015. године доставио своје Рјешење број 07 
0 У 007497 14 Увп од 03.09.2015. године, којим се захтјев за ванредно 
преиспитивање судске одлуке одбацује. 

Кантонални суд у Бихаћу је 29.12.2014. године доставио ФЕРК-у тужбу 
тужиоца TEMPIC F&A d.o.o. Кључ, којим је покренут управни спор ради 
поништења Рјешења ФЕРК-а 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 по наведеној пресуди 
донесено је на VI редовној сједници 14.04.2015. године. 

Општински суд у Травнику је 25.02.2015. године доставио ФЕРК-у тужбу 
тужиоца „Братство-Холдинг“ д.д. Нови Травник против првотуженог ФЕРК-а и 
друготуженог ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево ради накнаде штете, В.С. 
49.999,00 КМ, на коју тужбу је ФЕРК упутио одговор 26.03.2015. године. Након 
одржаног припремног рочишта 04.06.2015. године, Општински суд у Травнику је 
ФЕРК-у 13.07.2015. године доставио своје Рјешење број 51 0 Пс 093158 14 Пс од 
04.06.2015. године којим се утврђује да је тужилац повукао тужбу у односу на 
ФЕРК. 

Кантонални суд у Сарајеву је 29.06.2015. године доставио ФЕРК-у тужбу 
тужиоца Е.К. из С., којом је покренут управни спор ради поништења Рјешења 
ФЕРК-а број 04-04-443-05/14 од 07.07.2014. године, на коју тужбу је ФЕРК упутио 
одговор 16.07.2015. године. Поступак пред Кантоналним судом у Сарајеву је у 
току. 

Кантонални суд у Новом Травнику је 02.04.2015. године доставио ФЕРК-у 
тужбу Д.С. из Ј. којом је тужилац покренуо управни спор ради поништења Рјешења 
ФЕРК-а број 04-05-943-01/14 од 24.02.2015. године. Одговор на тужбу ФЕРК је 
упутио 17.04.2015. године, а Кантонални суд у Новом Травнику је ФЕРК-у 
14.12.2015. године доставио своју Пресуду број 06 0 У 008103 15 У од 07.12.2015. 
године којом се тужба одбија као неоснована. 

Кантонални суд у Зеници је 19.10.2015. године доставио ФЕРК-у тужбу 
тужиоца М.П. из З., којом је покренут управни спор ради поништења Закључка 
ФЕРК-а број 04-05-567-03/15 од 18.09.2015. године. Одговор на тужбу ФЕРК је 
упутио 04.11.2015. године, а Кантонални суд у Зеници је ФЕРК-у 18.01.2016. 
године доставио своју Пресуду број 04 0 У 007797 15 У од 04.01.2016. године којом 
се тужба уважава, оспорени Закључак ФЕРК-а број 04-05-567-03/15 од 18.09.2015. 
године поништава и предмет враћа ФЕРК-у на поновно рјешавање. Рјешење ФЕРК-
а број 04-05-567-08/15 по наведеној пресуди донесено је на I редовној сједници 
29.01.2016. године.  

Кантонални суд у Сарајеву је 14.12.2015. године доставио ФЕРК-у тужбу 
тужиоца Д.В. из П., којом је покренут управни спор ради поништења Рјешења 
ФЕРК-а број 04-05-630-03/15 од 28.09.2015. године, на коју тужбу је ФЕРК упутио 
одговор 24.12.2015. године. Поступак пред Кантоналним судом у Сарајеву је у 
току. 
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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 Федерацији Босне и Херцеговине.  

Правилником за издавање дозвола прописано је да ФЕРК води збирни 
регистар дозвола за рад и претходних сагласности у електронској форми, као и 
попис поднесених захтјева за дозволе на својој интернет страници. Тај регистар је 
успостављен и редовно се ажурира. 

3.1. Преглед издатих дозвола у 2015. години 
У 2015. години ФЕРК је издао 26 дозвола, од чега 21 дозвола за рад за 

производњу електричне енергије и пет дозвола за снабдијевање електричном 
енергијом - дозвола II реда. У табели која слиједи дат је таксативни 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 

„ГРИД БХ” д.о.о. Сарајево (обнова) 14.01.2015. 10 година 
„НИНО ХА” д.о.о. Добој Југ 03.02.2015. 5 година 
ДФ ГРАДЊА д.о.о. Коњиц 03.02.2015. 5 година 
„БЕА” д.о.о. Мекиш бб -  Тешањ 14.04.2015. 10 година 
Мини соларна електрана „СЕ ВЕДО 1”  
вл. Елведин Кантарџић 

07.05.2015. 10 година. 

„ОПЕС” д.о.о. Сарајево 11.06.2015. 5 година 
„ГРАНД 99” д.о.о. Травник 23.06.2015. 5 година 
„ВРБАС-ЕНЕРГИЈА” д.о.о. Доњи Вакуф 
(пренос дозволе са Г.П.П.Д. ВЛАШИЋ-
ГРАДЊА” Травник) 

23.06.2015. до 24.09.2024. 

ЕНЕРГОСОЛ д.о.о. Столац 23.07.2015. 5 година 
Обрт “ПОЉОТРГ” вл. Бекташ Џенета 31.08.2015. 10  година 
„ЕБХ” д.о.о. Сарајево (измјена и допуна) 31.08.2015. до 21.01.2019.  
Самостална обтрничка радња „СОЛ-ВЕС” 
 вл. Веселко Пенава 

17.09.2015. 12  година 

ИГИ СОЛАР д.о.о. Читлук 15.10.2015. 5 година  
„ШОКЧЕВИЋ” д.о.о. Орашје 15.10.2015. 5 година 
„МАХИР” д.о.о. Високо 13.11.2015. 10 година 
„БИНГО” д.о.о. Тузла (измјена и допуна) 13.11.2015. до 23.10.2019. 
СЕ „ПРОСОЛАР”, вл. Бранимир Павличевић 13.11.2015. 10  година 
ДОО „ШНЕЛКОМ” из Илиџе 13.11.2015. 10 година 
„ANNY COMMERCE” д.о.о. Прозор-Рама 24.11.2015. 10 година 
„ENERGETIC ELECTRONIC” д.о.о. Читлук 18.12.2015. 5 година 
ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде (измјена и допуна) 18.12.2015. до 02.12.2017. 

Дозвола за 
снабдијевање 
електричном 
енергијом 

– дозвола II 
реда 

ПРИМОРКА д.о.о. ШИРОКИ БРИЈЕГ 03.02.2015. 2 године 
HEP-Trade d.o.o. из Мостара (обнова) 23.07.2015. 5 година 
EURO-POWER d.o.o. Tešanj (обнова) 23.07.2015. 5 година 
Danske Commodities d.o.o. из Сарајева 
(обнова) 

04.11.2015. 5 година 

ГЕН-И д.о.о. Сарајево (обнова) 04.11.2015. 5 година 
Табела 6. Преглед издатих дозвола у извјештајном периоду 
 
 

Осим наведених издатих дозвола за рад обрађена су и 22 захтјева за издавање 
дозвола, а за које се поступак издавања дозвола наставио у 2016. години: 
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1. „COMEX“ д.о.о. Тешањ, захтјев за издавање дозволе за рад за производњу 
електричне енергије (закључак о обустави поступка, поступак настављен 
пред ФЕРК-ом и завршен 29.01.2016.), 

2. „СЈАЈ“ Маглај, д.о.о., захтјев за издавање дозволе за рад за производњу 
електричне енергије (у поступку пред ФЕРК-ом), 

3. „ЕСКИМО С2“ Травник д.о.о, захтјев за издавање за рад за производњу 
електричне енергије (18.02.2016.), 

4. Алпиq Енергија БХ д.о.о. из Сарајева, захтјев за обнову дозволе за 
снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда ( 29.01.2016.),  

5. „ЕЛГРАД“ д.о.о. Јајце, захтјев за измјену и допуну дозволе за рад за 
производњу електричне енергије новим производним објектом мале 
хидроелектране (мХЕ) Касуми (29.01.2016.),  

6. „GOLD ENERGY“ д.о.о. Градачац, захтјев за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (29.01.2016.), 

7. Г-Петрол д.о.о. Сарајево, захтјев за издавање дозволе за снабдијевање 
електричном енергијом – дозволе II реда (15.03.2016.), 

8. ОД „СЕ СОЛАР 1-2“, вл. Мирсад Хрбат, Хаџићи, захтјев за издавање 
дозволе за рад за производњу електричне енергије (29.1.2016.), 

9. ХИДРОЕЛЕКТРАНА БУК Д.О.О. Широки Бријег, захтјев за измјену и 
допуну дозволе за рад за производњу електричне енергије (31.03.2016.), 

10. Производња електричне енергије „ЕЛПРО“ вл. Ж. Пуђа, захтјев за издавање 
дозволе за рад за производњу електричне енергије (29.01.2016.), 

11. ЕNERXIA d.o.o. Bugojno, захтјев за издавање дозволе за рад за производњу 
електричне енергије (28.04.2016.), 

12. „MAC ECO OIL“ д.о.о. Сарајево, захтјев за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (29.01.2016.), 

13. „ECCO CRIMA“ д.о.о. Прозор, захтјев за обнову дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (26.02.2016.), 

14. Производња електричне енергије „ОРКАН 1“ Живинице, вл. Арслановић 
Рамиз, захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне 
енергије (06.05.2016.), 

15. Производња електричне енергије „ЕЛЦОМ“ Ђурђевик, вл. Јагодић Изет, 
захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије 
(18.02.2016.), 

16. Витол Адриатик д.о.о. из Сарајева, захтјев за издавање дозволе за 
снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда  (15.03.2016.), 

17. „ЕNERGY“ д.о.о. из Какња, захтјев за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (28.04.2016.), 

18. „ПРАХА“ д.о.о. Жепче, захтјев за издавање дозволе за рад за производњу   
електричне енергије (15.03.2016.), 

19.  МХЕ Заградачка д.о.о. Прозор-Рама, захтјев за обнову дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (18.02.2016.), 

20. „ШАКОТА“ д.о.о. из Читлука, захтјев за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије (15.03.2016.), 

21. „БАЗА“ д.о.о. Тузла, захтјев за издавање дозволе за рад за производњу 
електричне енергије (24.05.2016.) и 

22. Производња електричне енергије „СМ“, власника Брка Семире, захтјев за 
издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије (15.04.2016.) 

 
 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2015. годину 

 30

Табела 7. Обрађени захтјеви у 2015. години 
 

Закључно са 31.12.2015. године су биле 92 важеће дозволе за обављање 
електропривредних дјелатности и то: за дјелатност производње електричне 
енергије 70 дозвола за рад, за обављање дјелатности дистрибуције електричне 
енергије двије дозволе за рад, за дјелатност снабдијевања електричном енергијом – 
дозвола I реда, такође двије дозволе за рад, те за обављање дјелатности 
снабдијевања електричном енергијом – дозвола II реда 17 дозвола и једна дозвола 
за рад Оператору за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију (Оператор 
за ОИЕиЕК).  

У табели која слиједи дат је преглед укупно важећих дозвола по врстама 
дјелатности:    

 
Табела 8. Број важећих дозвола за рад закључно са 31.12.2015. године 
 

Имајући у виду укупан број важећих дозвола на дан 31.12.2015. године, а 
које су издате протеклих година, може се рећи да ФЕРК настоји континуирано 
омогућити испуњење циљева постављених законима тј. поступно увођење, 
регулисање и развој тржишта електричне енергије, укључивање свих учесника на 
тржишту у међународно тржиште електричне енергије, као и увођење 
конкуренције.  
 

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

У Табели 9. 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 2015. године. 

 
Врста постројења 
за кориштење 
ОИЕиЕК 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

мХЕ 20 30 32 33 42 44 
СЕ 0 0 5 18 32 63 
ВЕ 0 0 1 1 1 1 
депонијски гас** 1 1 1 1 1 1 
Укупно 21 31 39 53 76 109 
** дозвола за рад за производњу електричне енергије није обновљена али је објекат евидентиран будући да је 
изграђен 
Табела 9. Преглед изграђених постројења који користе ОИЕ (Постројења ОИЕиЕК)    
 
 

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 2015. 

години 
непотпунос

т 
ненадлежнос

т 
повлачење 
захтјева 

26 0 0 0 22 48 

Број важећих 
дозвола за рад 
за производњу 
електричне 
енергије 

Број важећих 
дозвола за рад 

за 
дистрибуцију 
електричне 
енергије 

Број важећих  
дозвола за 

снабдијевање 
електричном 
енергијом  - 
дозвола I реда 

Број важећих 
дозвола за 

снабдијевање 
електричном 
енергијом  - 
дозвола II реда 

Број 
важећих 
дозвола за 

рад 
Оператору 
за ОИЕиЕК 

Укупан број 
важећих  

дозвола на дан 
31.12.2015. 
године 

70 2 2 17 1 92 
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Слика 2. Преглед изграђених постројења ОИЕиЕК по врсти технологије 
 

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 захтјеване 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 овлашћеним 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 2015. години је ФЕРК је одузео једну дозволу за снабдијевање 
електричном енергијом - дозволу II реда и то имаоцу дозволе  „Д-ПРО” д.о.о. 
Сарајево.  

ФЕРК је имаоцу дозволе „Д-ПРО“ д.о.о. Сарајево 26.03.2014. године издао 
Дозволу за рад - лиценцу за снабдијевање електричном енергијом – дозволу II реда 
са периодом важења од 26.03.2014. до 25.03.2016. године. Међутим, ФЕРК је од 
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имаоца дозволе, прије истека периода важења дозволе, тј. 10.06.2015. примио 
захтјев за одузимање дозволе за рад, у којем је навео да је на основу анализе 
финансијских показатеља и урађене cost benefit анализе одлучено да пројекат 
снабдијевања електричном енергијом неће бити настављен. Полазећи од права 
подносиоца захтјева, као имаоца дозволе да захтијева од ФЕРК-а одузимање издате 
дозволе за рад услијед 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 којих је јасно 
утврђено да је ималац дозволе одлучио не обављати електропривредну дјелатност 
за коју му је издата дозвола за рад. На основу горе наведеног, ФЕРК је закључио да 
се подносиоцу захтјева може удовољити и одузео му је дозволу за рад на XI 
редовној сједници одржаној 23.06.2015. године.   

 

4. НАДГЛЕДАЊЕ ИЗВРШАВАЊА ОДРЕДБИ И УСЛОВА ИЗ 
ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА 

Чланом 21. став (10) Закона о електричној енергију у ФБиХ прописано је и 
да ФЕРК, у оквиру својих надлежности, између осталог, прати и надгледа 
извршавање одредби и услова из издатих дозвола, док је законским и подзаконским 
правилима и прописима речено како, у оквиру својих надлежности, ФЕРК врши 
надгледање испуњења услова из дозволе, те да је у циљу испуњења услова из 
дозволе за рад ималац дозволе обавезан достављати податке, друге документе и 
информације на захтјев ФЕРК-а, које су ФЕРК-у потребне у сврху примјене Закона 
о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине и Закона о кориштењу 
обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације, да би ФЕРК-у омогућио 
извршавање његових надлежности у складу са законом, правилима и прописима 
ФЕРК-а. Такође, прописано је и да је ималац дозволе обавезан да обавијести ФЕРК 
о свакој повреди услова дозволе за рад у року од 10 дана од сазнања да је дошло до 
повреда. Овлашћени запосленици ФЕРК-а, у складу са овом тачком, имају право 
обављати редовно и ванредно надгледање у просторијама имаоца дозволе и имају 
право приступа објектима, постројењима, опреми и документима да би извршили 
увид у обављање лиценциране дјелатности, у складу са условима ове дозволе за 
рад, те је ималац дозволе обавезан сарађивати са ФЕРК-ом током припреме и 
приликом обављања надгледања.  

Приликом анализе редовних извјештаја имаоца дозвола утврђено је да 
постоје одређене неправилности, односно неслагања у испуњавању услова издатих 
дозвола, те је Комисија за надгледање обављања лиценцираних дјелатности у 
извјештајном периоду извршила надгледање укупно 14 имаоца дозвола, од чега 12 
имаоца дозволе за рад за производњу електричне енергије и два имаоца дозволе за 
снабдијевање електричном енергијом - дозволе II реда.  
 

 

 
Редни 
број 

 

 
 

Ималац дозволе 

 
 

Обављено надгледање 

 
 

Рјешење ФЕРК-а 

1. „IVEX“ д.о.о. Усора 24.08.2015. 04.11.2015. 
2. „СУБАШИЋ“ д.о.о. Тешањ 24.08.2015. 04.11.2015. 
3. ENERGY TRADE d.o.o. Usora 24.08.2015. 04.11.2015. 
4. „СВ ЕНЕРГИЈА“ д.о.о.Тешањ 24.08.2015. 04.11.2015. 
5. „БЕА“ д.о.о. Мекиш – бб Тешањ 24.08.2015. 04.11.2015. 
6. „NATRON-HAYAT“ д.о.о. Маглај 30.09.2015. 18.12.2015. 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2015. годину 

 33

 
Редни 
број 

 

 
 

Ималац дозволе 

 
 

Обављено надгледање 

 
 

Рјешење ФЕРК-а 

7. „НИНО-ХА“ д.о.о. Добој-Југ 30.09.2015. 18.12.2015. 
8. „Г.М.Ц. БиХ“ д.о.о. Орашје 01.10.2015. 18.12.2015. 
9. ХСЕ БХ д.о.о. Из Сарајева 01.07. и 21.09.2015. 18.12.2015. 
10. ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 

Мостар 
15.12.2015. 18.12.2015. 

11. Danske Commodities d.o.o. 
из Сарајева 

27.11.2015. 29.01.2016. 

12. „Електро тест“ д.о.о. Сарајево 30.11.2015. 29.01.2016. 
13. „БИЧАКЧИЋ“ д.о.о. Сарајево 30.11.2015. 29.01.2016. 
14. Мини соларна електрана „СЕ ВЕДО 

1“ 
30.11.2015. 29.01.2016. 

Табела 10. Извршена надгледања имаоца дозвола у 2015. години 
Надгледање је обухватило период од издавања дозволе до тренутка 

провођења надгледања.  
Предмет надгледања био је усмјерен на оне услове дозволе за које је из 

достављених редовних извјештаја имаоца дозволе установљена недосљедност, 
односно неслагање. Код имаоца дозволе за рад - лиценце за обављање 
електропривредне дјелатности производње електричне енергије ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар предмет надгледања било је мјерење 
електричне енергије тј. реализација коначног функционалног рјешења централног 
прикупљања података са мјерних уређаја производних објеката прикључених на 
електропреносну мрежу и омогућавања НОСБиХ-у директног приступа истим. 

Код осталих имаоца дозволе за рад за производњу електричне енергије 
надгледање је било усмјерено на техничко-енергетске параметре (инсталисана 
називна снага електране) и рачуноводствене активности са посебним освртом на 
рачуноводствено раздвајање и израду финансијских извјештаја за дјелатност 
производње електричне енергије одвојено од осталих дјелатности којима се ималац 
дозволе бави. 

Код имаоца дозволе за снабдијевање електричном енергијом II реда 
надгледање је било усмјерено на неслагање приказаних прихода по оствареној 
продаји електричне енергије у подацима из финансијских извјештаја за 2014. 
годину и подацима примљеним у мјесечним извјештајима према ФЕРК-овом 
Правилнику о извјештавању.  

 О извршеном надгледању, Комисија је израдила извјештаје о обављеном 
регулаторном надгледању, који су достављени имаоцима дозвола на давање 
коментара. Након анализе извјештаја и примљених коментара, ФЕРК је имаоцима 
дозвола, у случају гдје је дошло до кршења услова дозволе издао рјешење и 
наложио предузимање мјера.  

Имаоци дозвола су поступили по рјешењима које им је ФЕРК доставио.  
ФЕРК наставља и даље анализирати, пратити и надгледати рад имаоца 

дозвола, те поштивање услова издатих дозвола за рад. 

5. 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 Федерацији Босне и Херцеговине и 
Општих услова, рјешавањем појединачних приговора купаца електричне енергије 
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као и жалби купаца електричпне енергије, а на основу овлашћења у складу са 
Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине.  

Заштиту својих права купци електричне енергије покрећу пред ФЕРК-ом 
подношењем приговора у вези са спором који се односи на право на снабдијевање 
електричном енергијом, обавезу снабдијевања електричном енергијом, 
тарифе/цијене по којима се врши снабдијевање електричном енергијом, кашњења 
или одбијања снабдијевања електричном енергијом, квалитет снабдијевања 
електричном енергијом и пружањем услуга са тим у вези. Такође, ФЕРК у другом 
степену рјешава по жалби подносиоца захтјева за издавање претходне, односно 
електроенергетске сагласности коме је одбијен приступ дистрибутивној мрежи или 
је незадовољан условима за приступ мрежи. Сви приговори и жалбе обрађују се у 
надлежним стручним секторима ФЕРК-а а кроз њихову обраду остварује се 
непосредан увид у рад електроенергетских субјеката, те примјена прописа од 
електроенергетских субјеката у подрчју заштите купаца.  

ФЕРК води поступак по приговору, 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 
коначне и против истих се може покренути управни спор подношењем тужбе 
надлежном суду.  

Увођењем регулације у електроенергетски сектор потстакнута је политика 
активне заштите купаца и успостављена комуникација између различитих учесника 
на тржишту електричне енергије, а посебно крајњих купаца са ФЕРК-ом.  

Заштита купаца укључује и одговоре на упите електроенергетских субјеката, 
крајњих купаца и других заинтересованих лица у вези са примјеном одредби 
Општих услова за испоруку електричне енергије и других правила и прописа 
ФЕРК-а.  

Током 2015. године ФЕРК-у је поднесена 41 жалба подносиоца захтјева за 
издавање претходне, односно електроенергетске сагласности којима је одбијен 
приступ мрежи или су незадовољни условима за приступ мрежи, а примљен је 181 
приговор, који су се односили на право на снабдијевање електричном енергијом, 
обавезу снабдијевања електричном енергијом, тарифе/цијене по којима се врши 
снабдијевање електричном енергијом, кашњења или одбијање снабдијевања 
електричном енергијом, квалитета снабдијевања електричном енергијом и пружање 
услуга са тим у вези. 

Укупно су примљена 222 предмета, који се у складу са члановима 39. и 51. 
Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине могу разврстати 
како слиједи: 

Врста предмета Број предмета 
Одбијен приступ мрежи или је незадовољан условима за приступ 
мрежи      

41 

У вези са правом на снабдијевање електричном енергијом 122 
У вези са обавезом снабдијевања електричном енергијом                                      3 
У вези са тарифама/цијенама по којима се врши снабдијевање 
електричном енергијом           

20 

У вези са кашњењима или одбијањем снабдијевања електричном 
енергијом          

21 

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

15 

Табела 11. Врста и број предмета примљених у 2015.години 
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У 2015. години ријешено је 215 предмета, а преосталих седам ријешени су у 
2016. години. 

6. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ФЕРК-а 
 

Буџет ФЕРК-а за 2015. пословну годину усвојен је у Парламенту Федерације 
БиХ, те је објављен у „Службеним новинама Федерације БиХ“ број 77/15 од 
07.10.2015. године. 

Буџет је усвојен у укупном износу од 2.895.400,00 КМ, а састоји се од: 
 

Врста прихода Планирани износ (КМ) 

Регулаторне накнаде  2.815.400,00 

Једнократне и остале накнаде 70.000,00 

Остали приходи  10.000,00 

УКУПНО 2.895.400,00 
Табела 12. План буџета - Приходи за 2015. годину 
 

Редни 
број 

Опис ставке буџета 
План 
(КМ) 

1. Бруто плате и накнаде запосленицима 1.770.436,00 
2. Накнада трошкова запосленика 255.900,00 
3. Доприноси послодавца и остали доприноси 200.244,00 
4. Издаци за материјал и услуге 540.020,00 
 Путни трошкови 73.750,00 
 Издаци за електричну енергију 30.000,00 
 Издаци за комуналне услуге и комуникације 40.400,00 
 Административни материјал 21.500,00 
 Услуге превоза и гориво 17.000,00 
 Унајмљивање имовине и опреме 171.000,00 
 Материјал и услуге поправака и одржавања  27.000,00 
 Услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета 20.370,00 
 Уговорене и друге посебне услуге 139.000,00 

5. Набавка сталних средстава 128.800,00 
 Набавка опреме 80.800,00 
 Набавка софтверске опреме 8.000,00 
 Набавка аутомобила 40.000,00 

УКУПНИ ПЛАН РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ 2.895.400,00 

Табела 13. План буџета – Расходи за 2015. годину 
 

Како је ФЕРК у претходној 2014. години пословање завршио са вишком 
прихода у износу од 398.390,84 КМ, у складу са Законом о електричној енергији, 
исте је пренио на приходе 2015. године и умањио планирани износ регулаторних 
накнада за 2015. годину (из Табеле 12. износ 2.815.400,00 КМ), те је утврдио 
укупну регулаторну накнаду за све имаоце дозвола у износу од 2.417.009,16 КМ.  
 

6.1.  Приходи ФЕРК-а у 2015. години 
Обзиром на то да је Буџет ФЕРК-а за 2015. годину усвојен и објављен у 

другој половини 2015. године и то 07.10.2015. године, током 2015. године ФЕРК је 
пословао у I, II и III кварталу на основу Одлуке о привременој регулаторној 
накнади за период 01.01.2015. – 30.06.2015. године број: 08-07-979-01/14 од 
22.12.2014. године и Одлуке о привременој регулаторној накнади у 2015. години 
број: 08-07-575-01/15 од 23.06.2015. године, а по усвајању Буџета за 2015. годину 
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на основу Одлуке о утврђивању регулаторних накнада за 2015. годину број: 08-07-
727-01/15 од 31.08.2015. године. 

Тако је ФЕРК током пословне 2015. године наплатио 2.953.053,85 КМ 
укупних прихода, и то по основу регулаторних накнада у износу од 2.813.495,27 
КМ (укључујући и пренесени вишак прихода од 398.390,84 КМ), по основу 
једнократних накнада у износу од 57.600,00 КМ и по основу осталих прихода износ 
од 81.958,58 КМ што је приказано у Табели 14. 

 

Табела 14. План и остварење прихода ФЕРК-а у 2015. години 
 

Образложење: Укупно наплаћени приходи у 2015. години износе 
2.953.053,85  КМ, што износи повећање од 1,99% у односу на план. Посматрано по 
врстама наплаћених прихода, код прихода од сопствене дјелатности (регулаторних 
и једнократних накнада) дошло је до незнатног смањења од 0,5% у односу на план 
због ненаплаћених свих обавеза по основу регулаторних накнада и умањеног 
износа наплаћених једнократних накнада у односу на план. 

Повећање укупних прихода у 2015. години у односу на план је резултат 
повећања осталих непланираних прихода, и то прије свега због оприходовања 
неутрошених резервисаних средстава из 2014. године у укупном износу од 
76.473,27 КМ.  

Врсте прихода у 2015. години видљиве су из доње табеле: 
 

Редни 
број 

Приходи 
Износ  
(КМ) 

1. Приходи од пружања јавних услуга  2.871.095,27 

1.1. Једнократне и остале накнаде 57.600,00 

1.2. Регулаторне накнаде 2.415.104,43 

1.3. Вишак прихода из 2014. године 398.390,84 

2. Остали приходи  81.958,58 

2.1. Приходи од камата на депозите  5.105,18 

2.2. Приходи од имовине 16,41 

2.3. Непланирани приходи 76.473,27 

2.4. Поврати из ранијих година 363,72 

УКУПНИ ПРИХОДИ 2.953.053,85 

Табела 15. Структура прихода у 2015. години 
 
 
 
 

Редни 
број 

Врста прихода 
План прихода 

(КМ) 

Наплаћено 
прихода  

(КМ) 

Наплаћени 
приходи/план            

(%) 

1. 
Регулаторне накнаде  2.815.400,00 2.813.495,27 99,93 

2. Једнократне и остале 
накнаде 

70.000,00 57.600,00 82,29 

3. 
Остали приходи  10.000,00 81.958,58 819,59 

УКУПНИ ПРИХОДИ 2.895.400,00 2.953.053,85 101,99 
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6.2.  Расходи ФЕРК-а у 2015. години 
У 2015. години ФЕРК је пословао са оствареним расходима у укупном 

износу 2.421.508,78 КМ, тј. 83,63% од укупно планираних расхода за 2015. годину 
односно 82% од укупно наплаћених прихода у 2015. години, тј. остало је 
неутрошених средстава 18% у односу на укупно наплаћене приходе, што 
представља вишак прихода који се, у складу са Законом о електричној енергији, 
преноси у наредну 2016. пословну годину и износи 531.545,07 КМ. ФЕРК је током 
2015. године радио са просјечно 32 запосленика.  

ФЕРК је у изради свога Завршног финансијског обрачуна за 2015. годину, и 
иначе у вођењу књиговодства, примјењивао важећу законску регулативу за 
буџетске кориснике, као најприхватљивије рјешење до измјене законске регулативе 
за ову област. 

Овакву праксу потврдиле су и независне ревизије које су изнијеле мишљење 
да још увијек нису направљени одговарајући контни планови који би се користили 
за састављање финансијских извјештаја регулаторних комисија и других агенција 
које именују Влада и Парламент Федерације БиХ, па у складу са тим и ранијим 
ревизорским искуствима из подручја рада и дјеловања сличних институција у БиХ, 
сматрају потпуно прихватљиву основ о подржавању става ФЕРК-а о исправности 
примјене контног плана за буџетске кориснике у овом прелазном периоду до 
доношења коначног и обавезујућег контног плана од законодавца. 

Како прописује члан 19. 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 образаца као и рачуноводствене 
политике које се односе на признавање и вредновање појединих рачуноводствених 
ставки.      

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

Врста 
прихода 

(КМ) 

План 
прихода 

(КМ) 

Наплаћено 
прихода 

(КМ) 

 
Наплаћени

/планирани 
приходи  

(%) 

Обрачунати 
расходи 

(КМ) 

 
Обрачу

нати 
расходи 
/планир
ани 

приходи 
(%) 

 
Обрачун

ати 
расходи 
/наплаће

ни 
приходи 

(%) 

Остварени 
вишак 
прихода 
над 

расходима 
(КМ) 

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

2.815.400,00 2.813.495,27 99,93 

     

  

Једнократне 
и остале  
накнаде 

70.000,00 57.600,00 82,29  

Остали 
приходи  

10.000,00 81.958,58 819,59  

УКУПНО 2.895.400,00 2.953.053,85 101,99 2.421.508,78 83,63 82,00 531.545,07 
Табела 16. Остварени приходи и расходи у односу на план 2015. године 
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Редни 
број 

Расходи Планирано у 2015. 
(КМ) 

Остварено у 2015. 
(КМ) 

 
Остварено/Пл

анирано 
(%) 

Остварени/Ук
упни расходи 

(%) 

1. 
Бруто плате и накнаде 
плата 

1.770.436,00 1.474.282,51 83,27 60,88 

2. 
Накнада трошкова 
запосленика 

255.900,00 195.110,68 76,24 8,06 

3. 
Доприноси послодавца  
(на плате) 

200.244,00 167.542,03 83,67 6,92 

4. Путни трошкови 73.750,00 64.037,39 86,83 2,64 

5. 
Издаци за електричну 
енергију 

30.000,00 22.778,06 75,93 0,94 

6. 
Издаци за комуникације и 
комуналне услуге 

40.400,00 34.594,41 85,63 1,43 

7. 
Административни 
материјал 

21.500,00 20.119,59 93,58 0,83 

8. Услуге превоза и гориво 17.000,00 14.809,43 87,11 0,61 

9. Унајмљивање простора 171.000,00 163.394,68 95,55 6,75 

10. Текуће одржавање  27.000,00 25.491,97 94,41 1,05 

11. 
Услуге осигурања, 
банкарске услуге, 
негативне курсне разлике 

20.370,00 15.616,69 76,67 0,64 

12. Уговорене услуге 139.000,00 89.403,56 64,32 3,69 

13. Набавка сталних средстава 128.800,00 134.327,78 104,29 5,55 

УКУПНИ РАСХОДИ 2.895.400,00 2.421.508,78 83,63 100,00 
Табела 17. Расходи ФЕРК-а у 2015. години 
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Б. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР У ФЕДЕРАЦИЈИ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

7.  ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ2 
Производња електричне енергије у Федерацији БиХ обавља се у два јавна 

предузећа (ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево и ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ 
д.д. Мостар),109 производних објеката који су у власништву 69 квалификованих 
произвођача и у три производна објекта која су у власништву три независна 
произвођача (индустријске електране).  

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 малим 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 малих 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. Мале ХЕ  16,74 

      УКУПНО ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево 1.700,84 
  Табела 18. 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. 

                                                 
2 Извор података: мјесечно извјештавање ФЕРК-а од имаоца дозволе 
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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. ЦХЕ Чапљина 1979. 2x220 440 

4. ХЕ Јајце I 1957. 2x30 60 

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 19. Преглед инсталисаних производних капацитета (МW) по производним објектима за 
ЈП  „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 

 

7.1. Биланс и остварење 

7.1.1.  Биланс и остварење у ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево 
 

 Планирана производња електричне енергије у хидроелектранама и 
термоелектранама ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево за 2015. годину 
износила је 7.587,60 GWh, што је више за 257,96 GWh, односно 3,52% у односу на 
остварену производњу у 2014. години која је износила 7.329,64 GWh. Укупно 
планирана производња за 2015. годину, укључујући и мале хидроелектране 
износила је 7.651,50 GWh и за 247,9 GWh или 3,35% је већа у односу на остварења 
за 2014. годину. При томе је планирано да удио производње електричне енергије из 
хидроелектрана у укупној планираној производњи износи 18,41%, термоелектрана 
80,76% и малих хидроелектрана 0,83%. Укупно остварена производња ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево за 2015. годину у термоелектранама, 
хидроелектранама и малим хидроелектранама износи 6.909,46 GWh и мања је за 
742,04 GWh или 9,70% у односу на планирану производњу за 2015. годину која 
износи 7.651,50 GWh, а за 494,14 GWh или 6,67% је мања од остварене производње 
у 2014. години. Удио хидроелектрана у укупној оствареној производњи за 2015. 
годину ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево износи 20,79% (1.436,28 GWh), 
удио термоелектрана је 78,35% (5.413,40 GWh), а малих хидроелектрана 0,87% 
(59,78 GWh). 
 Производња електричне енергије у хидроелектранама планирана је у складу 
са критеријумима 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 2015. години произведу 1.408,40 GWh електричне 
енергије, што је за 8,70% или за 134,20 GWh мање од остварене производње 
хидроелектрана у 2014. години која је износила 1.542,60 GWh. Планирана 
производња за 2015. годину по Хидроелектранама на Неретви наведена је у колони 
2 Табеле 20. 
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Остварена производња у Хидроелектранама на Неретви за 2015. годину износи 
1.436,28 GWh и за 27,88 GWh или 1,98% је већа од планиране за 2015. годину, али 
за 106,32 GWh или за 6,89% мања од остварене производње у 2014. години. У 
структури укупне остварене производње за 2015. годину за Хидроелектране на 
Неретви, ХЕ Јабланица је остварила производњу од 771,12 GWh и за 55,32 GWh 
или 7,73% је већа од планиране за 2015. годину, ХЕ Грабовица је остварила 
производњу од 279,85 GWh и за 6,55 GWh или 2,29% је мања од планиране 
производње за 2015. годину и ХЕ Салаковац је остварила производњу од 385,31 
GWh и за 20,89 GWh или 5,14% је мања од планиране производње за 2015. годину. 
Остварена производња хидроелектрана посљедица је релативно неповољних  
хидролошких прилика током 2015. године што је резултирало мањом производњом 
у односу на план и на остварење у 2014. години.   
 Производња малих хидроелектрана ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево 
у 2015. години планирана је према Електроенергетском билансу у износу од 63,9 
GWh што је за 10,10 GWh или 13,65% мање од остварене производње малих 
електрана у 2014. години која је износила 74 GWh. Остварена производња малих 
хидроелектрана у 2015. години износи 59,78 GWh и за 4,12 GWh или 6,45% је мања 
од планиране за 2015. годину и за 14,22 GWh или за 19,22% је мања од остварене 
производње у 2014. години. 
 Производња електричне енергије у термоелектранама планирана је у складу 
са критеријумима за планирање рада термоелектрана који су дефинисани у 
Правилнику за припрему и реализацију електроенергетског биланса. 
У 2015. години је планирана укупна производња електричне енергије у 
термоелектранама од 5.914,70 GWh, што је за 392,20 GWh или 6,78% више од 
остварене производње термоелектрана у 2014. години. Планирана производња од 
3.746,70 GWh за ТЕ Тузла у 2015. години је за 78,30 GWh или 2,13% већа од 
остварења исте за 2014. годину, која је износила 3.668,40 GWh, док је у ТЕ Какањ 
планирана производња за 2015. годину у износу од  2.432,50 GWh и већа је од 
остварења исте за 2014. годину за 313,86 GWh или 14,82% која је износила 2.118,60 
GWh.   
 Остварена укупна производња у 2015. години за термоелектране ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево износила је 5.413,40 GWh, што је за 765,80 
GWh или 2,39% мање од планиране за исти период која износи 6.179,20 GWh. При 
томе је у ТЕ Тузла остварена производња у 2015. години износила 3.486,51 GWh и 
мања је за 260,19 GWh или 6,94% од планиране производње за исти период која 
износи 3.746,70 GWh, а у односу на остварену производњу у 2014. години је мања 
за 181,89 GWh или за 4,96%. У ТЕ Какањ остварена производња за 2015. годину 
износила је 1.926,89 GWh и мања је од планиране за 2015. годину за 505,61 GWh 
или 20,79% која износи 2.432,50 GWh, а у односу на остварење производње у 2014. 
години је мања за 191,71 GWh или 9,05%. 
 

 
Назив електране 

Остварена 
производња за 
2014. годину  

(GWh) 

Планирана 
производња за 
2015. годину 

(GWh) 

Остварена 
производња за 
2015. годину 

(GWh) 

Остварена/Планир
ана производња 

(%) 

1 2 3 4=3/2 

ХЕ Јабланица 801,30 715,80 771,12 107,73 

ХЕ Грабовица 293,80 286,40 279,85 97,71 

ХЕ Салаковац 447,60 406,20 385,31 94,86 
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Назив електране 

Остварена 
производња за 
2014. годину  

(GWh) 

Планирана 
производња за 
2015. годину 

(GWh) 

Остварена 
производња за 
2015. годину 

(GWh) 

Остварена/Планир
ана производња 

(%) 

1 2 3 4=3/2 

Укупно ХЕ 1.542,60 1.408,40 1.436,28 101,98 

Блок 3 234,5 267,50 21,42 8,01 

Блок 4 1.078,2 1.077,20 1.128,62 104,77 

Блок 5 1.119,7 1.133,30 1.091,12 96,28 

Блок 6 1.236,0 1.268,70 1.245,35 98,16 

Укупно ТЕ Тузла 3.668,4 3.746,70 3.486,51 93,06 

Блок 5 524,14 608,10 434,68 71,48 

Блок 6 593,2 609,50 501,50 82,28 

Блок 7 1.001,3 1.214,90 990,71 81,55 

Укупно ТЕ Какањ 2.118,6 2.432,50 1.926,89 79,21 

Мале 
дистрибутивне ХЕ 

74 63,9 59,78 93,55 

УКУПНА 
ПРОИЗВОДЊА 7.403,6 7.651,50 6.909,46 90,30 

Табела 20. Планирана и остварена производња електричне енергије за 2015. годину и остварење 
производње за 2014. годину у ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево 
 

 
Слика 3. Планирана и остварена производња електричне енергије у 2015. години у ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево 
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Слика 4. Планирана и остварена производња електричне енергије у 2015. години у 
Хидроелектранама на Неретви 
             

 
Слика 5. Планирана и остварена производња електричне енергије у 2015. години у ТЕ Тузла  

 

 
Слика 6. Планирана и остварена производња електричне енергије у 2015. години у ТЕ Какањ  
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Слика 7. Остварена производња електричне енергије у 2014. и 2015. години у ЈП Електропривреда 
БиХ  д.д. - Сарајево 

  
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 заснован 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 21. приказане су одобрене јединичне цијене снаге, јединичне 
цијене енергије, просјечне цијене електричне енергије на прагу електрана и 
остварене просјечне цијене на прагу електрана у 2015. години у ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево. 
 

Производни 
објекат 

Одобрене 
јединичне 
цијене снаге 

(КМ/кW) 

Одобрене 
јединичне 
цијене 
енергије 

(КМ/kWh) 

Одобрене просјечне 
цијене електричне 
енергије на прагу 

електрана 
(КМ/kWh) 

Остварене 
просјечне цијене 

електричне 
енергије на прагу 

електрана 
(КМ/kWh)  у 2015. 

години 

ХЕ на Неретви  105,906                     0,0120                              0,0502 0,0569 

ХЕ Јабланица 109,586 0,0119 0,0402 0,0464 

ХЕ Грабовица 103,292 0,0120 0,0534 0,0632 

ХЕ Салаковац 104,092 0,0122 0,0656 0,0732 

ТЕ Тузла     

Блок 3 191,003 0,0824 0,1334 0,6299 

Блок 4 108,011 0,0672 0,0842 0,0905 

Блок 5 122,35 0,0676 0,0868 0,0927 

Блок 6 91,402 0,0633 0,0789 0,0827 

ТЕ Какањ     

Блок 5 175,387 0,0622 0,0925 0,1189 

Блок 6 161,578 0,0666 0,1676 0,1136 

Блок 7 275,015 0,0639 0,1035 0,1169 

Укупно ТЕ 158,876 0,0659 0,0936 0,1005 

Укупно ХЕ и ТЕ 141,300 0,0555 0,0852 0,0914 
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Табела 21. Одобрене јединичне цијене снаге, јединичне цијене енергије, просјечне цијене електричне 
енергије на прагу електрана и остварене просјечне цијене на прагу електрана у ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево 

  

7.1.2. Биланс и остварење у ЈП „Електропривреда ХЗХБ“ д .д. Мостар 
 

Укупно планирана производња електричне енергије за 2015. годину у ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар износила је 1.810 GWh и за 54,2 GWh или 
3,09% је већа од остварене производње за 2014. годину, која је износила 1.755,80 
GWh. Планирана производња за 2015. годину по хидроелектранама наведена је у 
колони 2 Табеле 22. 

Укупно остварена производња за 2015. годину у ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар износила је 1.823,14 GWh и већа је за 13,14 GWh или 0,73% од 
планиране производње за 2014. годину. Остварена производња у 2015. години је за 
67,34 GWh или 3,84% већа у односу на остварење производње за 2014. годину. 

У структури укупне остварене производње за 2015. годину производња ХЕ 
Рама износи 809,11 GWh и за 4,11 GWh или 0,51% је већа од планиране 
производње за 2015. годину, ПХЕ Чапљина 252,53 GWh и за 60,53 GWh или 31,53 
% је већа од  планиране производње за 2015. годину, ХЕ Мостар 230,17 GWh и за 
14,83 GWh или 6,05% је мања од планиране производње за 2015. годину, ХЕ Јајце I 
199,61 GWh и за 16,39 GWh или 7,59% је мања од планиране производње за 2015. 
годину, ХЕ Јајце II 163,59 GWh и за 16,59 GWh или 11,29% је већа од планиране 
производње за 2015. годину, ХЕ Пећ Млини 66,06 GWh и за 6,94 GWh или 9,51% је 
мања од планиране производње за 2015. годину и ХЕ Мостарско Блато 102,07 GWh 
и за 29,93 GWh или 22,67% је мања од планиране производње за 2015. годину. 

 

Производни 
објекат  

Остварена 
производња за 2014. 

годину (GWh) 

Планирана 
производња за 2015. 

годину (GWh) 

Остварена 
производња за 2015. 

годину (GWh) 

Остварена/ 
Планирана 
производња 

(%) 
  1 2 3 4=3/2 

ХЕ Рама 641,54 805 809,11 100,51 

ПХЕ Чапљина 172,82 192 252,53 131,37 

ХЕ Мостар 263,74 245 230,17 92,89 
ХЕ Јајце I 241,06 216 199,61 92,41 

ХЕ Јајце II 190 147 163,59 111,29 

ХЕ Пећ Млини 101,80 73 66,06 90,49 
ХЕ Мостарско 
Блато 

144,84 132 102,07 77,33 

УКУПНО 1.755,80 1.810 1.823,14 100,73 

Табела 22. Остварење производње електричне енергије у 2014. години и план и остварење у 2015. 
години  у ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
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Слика 8. Планирана и остварена производња електричне енергије у 2015. години у ЈП 
„ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 
 

 
Слика 9. Остварена производња електричне енергије у 2014. и 2015. 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 заснован 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 23. 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  

Одобрене 
јединичне 
цијене 
снаге 

(КМ/кW) 

Одобрене 
јединичне 
цијене 

електричне 
енергије 

(КМ/kWh) 

Одобрене 
просјечне 
цијене 

електричне 
енергије на 

прагу 
електрана 
(КМ/kWh) 

Остварене 
просјечне 
цијене 

електричне 
енергије на 

прагу 
електрана 
(КМ/kWh) 

ХЕ Рама 123,663 0,011 0,04454 0,0476 

ПХЕ Чапљина 36,651 0,011 0,15427 0,0854 

ХЕ Мостар 149,267 0,011 0,06698 0,0588 

ХЕ Јајце  112,322 0,011 0,03908 0,0353 

ХЕ Пећ Млини 201,867 0,011 0,10563 0,0910 

ХЕ Мостарско блато       0,1118 

Укупно 80,135 0,011 0,05851 0,0570 

Табела 23. Одобрене јединичне цијене снаге и енергије и просјечне цијене на прагу електране и 
остварене просјечне цијене на прагу електрана у 2015. години у ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар. 

7.1.3. Остварење биланса у Федерацији БиХ 
 

Остварена укупна производња електричне енергије у Федерацији Босне и 
Херцеговине у 2015. години износила 8.847,01 GWh, од чега је у термоелектранама 
произведено 5.413,4 GWh, односно 61,19% укупне производње електричне енергије 
у Федерацији Босне и Херцеговине. У хидроелектранама производња је остварена у 
износу од 3.259,42 GWh, односно 36,84% укупне производње електричне енергије у 
Федерацији Босне и Херцеговине, а за мале ХЕ у власништву ЈП Електропривреда 
БиХ д.д. - Сарајево производња је остварена у износу од 59,78 GWh односно 0,68% 
укупне производње у Федерацији БиХ. Производња од независних произвођача - 
индустријске електране је остварена у износу од 21,35 GWh односно 0,24% укупне 
производње електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине, а од 
квалификованих произвођача у износу од 93,06 GWh односно 1,05% укупне 
производње електричне енергије у Федерацији БиХ. 
 

Производни објекат 
Производња у 2015. 

години (GWh) у ФБиХ 

Удио појединачних извора у 
укупној производњи 

електричне енергије у 2015. 
години (%) у ФБиХ 

Термоелектрана  5.413,4 61,19 

Хидроелектрана  3.259,42 36,84 
Дистрибутивне ХЕ у саставу 
ЈП ЕП БиХ 

59,78 0,68 

Независни произвођачи – 
индустријске електране 

21,35 0,24 

Квалификовани произвођачи 93,06 1,05 

УКУПНО 8.847,01 100,00 
     Табела 24.  Остварена производња електричне енергије у Федерацији БиХ у 2015. години 
  

 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2015. годину 

 48

7.2. Независни произвођачи електричне енергије - индустријске 
електране 

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

На територији Федерације Босне и Херцеговине у 2015. години 
електропривредну 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 NATRON-HAYAT 
d.o.o. Maglaj који производњу електричне енергије обављају 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 сопствене 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:  
 

Табela 25. Остварена испорука вишкова електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине од 
неовисних произвођача - индустријских електрана за период 2008. - 2015. година 

 
Слика 10. Испорука вишкова електричне енергије од независних произвођача у периоду 2007. – 2015. 
година 

 
 

Назив 
производног 

објекта 

Инст. 
снага 
(кW) 

Пројектирана 
год. произв.  
ел. енергије 

(MWh) 

Испоручена електрична енергија (MWh) 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

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

ЕНЕРГАНА 
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 17.292,94 

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 4.057,77 
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7.3. Квалификовани произвођачи електричне енергије 
 

ФЕРК у складу са одредбама Закона о електричној енергије 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 2015. годином статус квалификованог произвођача је стекло 69 
електроенергетских субјеката и исти су наведени у сљедећој табели: 

 

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 произв. 

(MWh) 

1. 
КЈКП "РАД" д.о.о. 

Сарајево 
18.07.2007. Постројење за 

производњу топлотне и 
електричне енергије 

298 
н/а 

17.07.2012. 

2. 
ЈП Електропривреда  
БиХ д.д. - Сарајево 

18.12.2012. 

мХЕ "Уна" 
10.136,00 

(4 x 2,534 МW) 

48.500,00 

мХЕ "Крушница" 
460,00 

(2 x 0,23 МW) 

1.600,00 

мХЕ "Модрац" (49%) 
2.000,00 
11.980,00 

31.12.2022. 

мХЕ "Бихаћ" 
160,00 
600,00 

мХЕ "Сњежница" 
500,00 

1.000,00 

мХЕ "Осаница" 
1.084,00 
4.750,00 

мХЕ "Богатићи" (28%) 
2.400,00 
10.920,00 

3. 
"ECCO-CRIMA" д.о.о. 

Прозор 
25.02.2011. 

мХЕ "Црима" 
1.270,00 

24.02.2016. 7.160,00 

4. 
МХЕ Заградачка д.о.о. 

Прозор-Рама 

25.02.2011. 
мХЕ "Заградачка" 

800,00 

24.02.2016. 3.136,00 

5. 
" INTRADE ENERGIJA" 

д.о.о. Сарајево 

25.02.2011. 
мХЕ "Ботун" 

1.043,00 
3.881,00 

мХЕ "Језерница" 
1.294,00 
4.092,00 

20.03.2021. 
мХЕ "Мајдан" 

2.635,00 
11.124,00 

мХЕ "Мујковићи" 
1.536,00 
8.181,00 

6. 
"ЕНЕРГОНОВА" д.о.о. 

Сарајево 

14.12.2011. мХЕ "Чемерница" 
500,00 

2.100,00 

13.12.2016. мХЕ "Каљани" 
1.211,00 
4.850,00 



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ  
Извјештај о раду за 2015. годину 

 50

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 произв. 

(MWh) 

7. 
"COMPREX" д.о.о. 

Сарајево 

11.04.2012. мХЕ "Прусац 1" 
632,00 

4.536,00 

10.04.2022. мХЕ "Мошћани" 
769,00 

3.787,00 

8. 
"ЕКО ЕНЕРГИЈА" д.о.о. 

Калесија 

21.06.2012. СЕ "Спортска хала 
Калесија" 

120,00 

20.06.2017. 130,30 

9. "MHE-V-I" д.о.о. Витез 
21.06.2012. 

мХЕ "Витез 1" 
1.200,00 

20.06.2022. 6.088,00 

10. 
"ИНГ-ЕКО" д.о.о. 
Прозор-Рама 

11.07.2012. 
мХЕ "Душчица" 

515,00 

10.07.2017. 2.404,00 

11. 
"ЕСКИМО С 2" Травник 

д.о.о. 

06.09.2012. 
мХЕ "Подстиње" 

420,00 
1.672,00 

мХЕ "Вилешка" 
344,00 

20.12.2015. 
1.929,00 

мХЕ "ХУМ" 
648,00 

3.213,00 

12. 
"БИЧАКЧИЋ" д.о.о. 

Сарајево 
21.09.2012. 

СЕ "БИЧАКЧИЋ 1" 
12,50 

20.09.2017. 14,70 

13. 
"SUŠA COMMERCE" 

д.о.о. Високо 
31.10.2012. 

ВЕ "Моштре 1" 
300,00 

30.10.2017. 1.080,00 

14. "IVEX" д.о.о. Усора 
28.11.2012. 

СЕ "IVEX" 
25,00 

27.11.2017. 31,977 

15. 
"Интер-Енерго" д.о.о. 
Горњи Вакуф-Ускопље 

18.12.2012. 
мХЕ "Јелићи" 

1.350,00 
6.310,00 

мХЕ "Ружновац" 
992,00 

19.07.2021. 
4.799,00 

мХЕ "Дерала" 
234,00 

1.010,00 

16. ЈП "ВИК" д.о.о. Зеница 
25.02.2013. 

мХЕ "Чајдраш" 
485,00 

24.02.2018. 3.633,00 

17. 
"Електро тест" д.о.о. 

Сарајево 
25.02.2013. 

СЕ "Горња Јошаница" 
10,00 

24.02.2018. 14,998 

18. "NSSN" д.о.о. Мостар 
14.03.2013. 

СЕ "Врело Радобоље" 
8,00 

13.03.2023. 8,92 

19. 
"СУБАШИЋ д.о.о. 

Тешањ 

26.03.2013. 

СЕ "СУБАШИЋ 1" 

12,50 

25.03.2023. 15,548 

 
20. 

"КАРА-ДРВО" д.о.о. 
Фојница 

 
 

10.04.2013. 
 

мХЕ "Погледала" 

690,00 

 
2.285,00 

09.04.2023. мХЕ "Грабље" 
354,30 

2.146,00 

 
21. 

 
 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА 

 
 

10.04.2013. 

 
ХЕ "Бук" 

 
140,00 
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БУК д.о.о. Широки 
Бријег 

31.05.2023. 750,00 

22. MK GROUP d.o.o. 
10.04.2013. 

СЕ "МК ХОДОВО 1" 
165,60 

09.04.2018. 185,409 

23. 
Ј.У. Центар "LOS 

ROSALES"  Мостар 
10.04.2013. 

СЕ "Los Rosales" 
3,80 

09.04.2023. 4,62 

 
 

24. 

Solar Max d.o.o. 
Stolac 

 
 
21.05.2013. 
 

 
СЕ "СТОЛАЦ I" 

150,00 

20.05.2018. 200,757 

25. 
"IN SOLAR" д.о.о. 

Чапљина 
18.06.2013. СЕ "ИН СОЛАР-

ТРЕБИЖАТ" 
10,00 

17.06.2023. 11,50 

26. 
"Г.М.Ц. БиХ" д.о.о. 

Орашје 
23.07.2013. 

СЕ "Г.М.Ц. Орашје" 
36,00 

22.07.2018. 58,70 

27. 
СОЛИК д.о.о. из 

Прозора 
27.08.2013. 

СЕ "ПРОЗОР" 
135,00 

26.08.2018. 230,00 

28. 
ENERGY TRADE d.o.o. 

Usora 
30.09.2013. 

СЕ " ENERGY 1" 
127,00 

29.09.2018. 164,84 

29. 
"СИЦОН САС" д.о.о. 

Тузла 
30.09.2013. 

СЕ "СИЦОН 1" 
10,00 

29.09.2023. 10,70 

30. АМИТЕА д.о.о. Мостар 
06.12.2013. 

мХЕ "Трешаница Т-4" 
1.218,00 

05.12.2023. 6.200,00 

31. "Велико сунце" д.о.о. 
06.12.2013. СЕ "ВЕЛИКО СУНЦЕ 

1" 
165,60 

05.12.2018. 188,327 

32. 
" GROHS H&G " 
д.о.о.Сарајево 

23.12.2013. 
СЕ "ПРЕТИС" 

148,50 
22.12.2018. 202,219 

33. 
" HE Energy" 
д.о.о.Столац 

06.03.2014. 
СЕ " HE ENERGY 1" 

142,00 
05.03.2019. 218,649 

34. 
" ECO ENERGY " 
д.о.о.Грачаница 

26.03.2014. 
мХЕ "Осаница 4" 

630,00 
25.03.2024. 2.583,00 

35. 
"ИЕП енергија" д.о.о. 
Горњи Вакуф-Ускопље 

13.05.2014. мХЕ "Саставци" 
704,00 

3.150,00 

27.06.2021. мХЕ "Дубоки поток" 
818,30 

4.058,00 

36. 
"ЕСЦО ЕЦО 

ЕНЕРГИЈА" д.о.о. 
Ливно 

13.05.2014. 
СЕ "Градска топлана 

Ливно" 

85,00 

12.05.2019. 91,62 

37. 
"СВ Енергија" д.о.о. 

Тешањ 
13.05.2014. 

СЕ "ЛЕПЕНИЦА 1" 
10,00 

12.05.2024. 11,70 

38. 
"БРАТСТВО" д.д. 

Горњи Вакуф-Ускопље 
26.06.2014. 

СЕ "ТЕЛЕ-ЦОМ 1" 
138,00 

25.06.2019. 131,017 

39. "ЕЛГРАД" д.о.о. Јајце 

21.07.2014. 
мХЕ "Била Вода"  

55,00 
342,00 

.мХЕ "Гласинац" 
110,00 

06.04.2018. 
737,00 

мХЕ "Пољански поток-
Грабантски поток""  

55,00 
350,00 
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40. 

 
 

" BIOTECH" д.о.о. 
Бусовача 

 
 

21.07.2014. 
 

SE „BIOTECH" 

 
 

10,00 
20.07.2024. 10,955 

41. 
"РЕМЕДИА" д.о.о. 

Тузла 
22.08.2014. СЕ "АХИМБАШИЋИ 

1" 

22,00 
21.08.2024. 23,865 

42. "СОЛИС" д.о.о. Лукавац 
22.08.2014. 

СЕ "СОЛИС 01" 

136,00 
21.08.2019. 131,935 

43. 
"АДРИЈА-ПРОДУКТ" 

д.о.о. Зеница 
12.09.2014. 

мХЕ "Бистричак" 
990,00 

13.08.2017. 4.350,00 

44. 
"ВЕСНА-С" д.о.о. 

Бугојно 

01.10.2014. мХЕ "Пршљаница 1" 
200,00 

(100+100 кW) 

1.245,00 

30.09.2014. мХЕ "Пршљаница 2" 
350,00 

3.060,00 

45. „ЕМY“ д.о.о. Зеница 
24.10.2014. СЕ "SE ЕМY 2"  

30,00 
40,93 

23.10.2019. 
СЕ "SЕ ЕМY 30 кW 

Žepče" 

30,00 
34,56 

46. 
"ЕСПРО" д.о.о. Доњи 

Вакуф 
24.10.2014. 

СЕ "ЕСПРО 1" 

60,00 
23.10.2019. 69,743 

47. 
"БАХЕН-ГРАДЊА" 
д.о.о. Сарајево 

24.10.2014. 
СЕ "БУЈАЦИ"  

150,00 
23.10.2019. 224,30 

48. 
"ЕКО-САН" д.о.о. 

Сарајево 

08.12.2014. 
СЕ "О.Ш. Меша 
Селимовић"  

27,60 
28,40 

07.12.2024. СЕ "Бијела плоча"  

10,00 
9,20 

49. 
"ГРИД БХ" д.о.о. 

Сарајево 
14.01.2015. 

мХЕ "Мујада"  

1.281,00 
13.01.2025. 7.586,00 

50. 
„НИНО-ХА“ д.о.о. 

Добој Југ 
03.02.2015. 

СЕ "КОНАК"  

30,00 
02.02.2020. 39,20 

51. 
„БЕА“ д.о.о. Мекиш бб-

Тешањ 
14.04.2015. 

СЕ "БЕ.23-1" 

20,00 
13.04.2025. 25,10 

52. 
ДФ ГРАДЊА д.о.о. 

Коњиц 
14.04.2015. 

мХЕ "Дубоки поток"  

808,00 
13.04.2020. 3.581,00 

53. 
Мини соларна електрана 

„СЕ ВЕДО 1“, вл. 
Кантарџић Елведин 

07.05.2015. 
СЕ "ВЕДО 1" 

12,50 

06.05.2025. 14,969 

54. „ОПЕС“ д.о.о. Сарајево 
11.06.2015. 

СЕ "Драговићи 1" 

30,00 

10.06.2020. 34,50 

55. 
„ГРАНД 99“ д.о.о. 

Травник 
23.06.2015. 

СЕ "ГРАНД 99" 

30,00 
22.06.2020. 35,354 

56. 
"ВРБАС-ЕНЕРГИЈА" 
д.о.о. Доњи Вакуф 

23.06.2015. 
мХЕ "Торлаковац"  

470,00 
24.09.2024. 2.200,00 

57. 
ЕНЕРГОСОЛ д.о.о. 

Столац 
23.07.2015. 

СЕ "ПЈЕШИВАЦ 1" 

150,00 
22.07.2020. 221,00 

 
58. 

 
"ЕБХ" д.о.о.Сарајево 

 
 

31.08.2015. 

 
мХЕ "Чардак" 

 
945,00 

4.514,00 
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21.01.2019. мХЕ "Рујевица-ушће"  

714,00 
2.602,00 

59. 
Обрт „ПОЉОТРГ“, вл. 

Бекташ Џенета 

31.08.2015. 
СЕ "ПОЉОТРГ"  

23,00 

30.08.2025. 31,15 

60. 
Самостална обртничка 
радња „СОЛ-ВЕС“, вл. 

Веселко Пенава 

18.09.2015. 
СЕ "БАТИН"  

22,00 

17.09.2027. 30,23 

61. 
„ШОКЧЕВИЋ“ д.о.о. 

Орашје 
15.10.2015. 

СЕ "БАЗЕНИ"  

79,80 
14.10.2020. 93,60 

62. 
ИГИ СОЛАР д.о.о. 

Читлук 
15.10.2015. 

СЕ "БЛИЗАНЦИ 1" 

150,00 
14.10.2020. 201,00 

63. „МАХИР“ д.о.о. Високо 
13.11.2015. 

СЕ "МАХИР"  

23,00 
12.11.2025. 28,75 

64. "БИНГО" д.о.о. Тузла 
13.11.2015. СЕ „БИНГО СОЛАР 02“ 

144,00 
169,89 

23.10.2019. СЕ „БИНГО СОЛАР 05“ 

1.000,00 
1.137,00 

65. 
СЕ „ПРОСОЛАР“, вл. 
Бранимир Павличевић 

13.11.2015. 
СЕ "ПРОСОЛАР"  

135,00 

12.11.2025. 187,00 

66. 
ДОО 

„ШНЕЛКОМ“ 
13.11.2015. 

СЕ "ШНЕЛКОМ"  

10,00 
12.11.2025. 12,70 

67. 
„ANNY COMMERCE“ 
д.о.о. Прозор-Рама 

24.11.2015. 
СЕ "СУНЧАНИ ЛУГ"  

22,00 

23.11.2025. 28,00 

68. 
„ENERGETIC-

ELECTRONIC“ д.о.о. 
Читлук 

18.12.2015. 
SE „ENERGETIC-

ELECTRONIC" 

150,00 

17.12.2020. 201,00 

69. 
"ГП ТОМИНГ" д.о.о. 

Груде 
18.12.2015. 

СЕ "КРЕНИЦА 1" 

150,00 
291,547 

СЕ "КРЕНИЦА 2" 

150,00 
213,00 

СЕ "КРЕНИЦА 3" 

150,00 
213,00 

СЕ "ХОДОВО 1" 

150,00 
249,637 

СЕ "ХОДОВО 2" 

150,00 
221,00 

СЕ "ХОДОВО 3" 

150,00 
221,00 

СЕ "ХОДОВО 4" 

150,00 

221,00 

СЕ "ХОДОВО 5" 

150,00 
221,00 

СЕ "ХОДОВО 6" 

150,00 
02.12.2017. 221,00 
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СЕ "ХОДОВО 7" 

150,00 
221,00 

СЕ "ХОДОВО 8" 

150,00 
221,00 

СЕ "ХОДОВО 9" 

150,00 
221,00 

СЕ "ХОДОВО 10" 

150,00 
221,00 

СЕ "ХОДОВО 11" 

150,00 
221,00 

СЕ "ХОДОВО 12" 

150,00 
221,00 

СЕ "ХОДОВО 13" 

150,00 
.221,00 

СЕ "ХОДОВО 14" 

150,00 
221,00 

Табела 26. Попис произвођача електричне енергије који су статус квалификованог произвођача 
стекли одлуком ФЕРК-а до 31.12.2015. године 
 
 

Из Табеле 27. се може закључити како квалификовани произвођачи у 
Федерацији БиХ производњу електричне енергије обављају у 109 постројења за 
кориштење ОИЕиЕК и то: једно постројење за производњу топлотне и електричне 
енергије кориштењем депонијског гаса, 44 мале хидроелектране, 63 соларне 
електране и једној малој вјетроелектрани. 

 
 

Врста 
постројења 

за 
кориштење 
ОИЕиЕК 

Број 
постројења 

за 
кориштење 
ОИЕиЕК 

Укупна 
инсталиса

на снага 
(кW) 

Предвиђена 
производња 
ел. енергије 

(MWh) 

Остварена 
производ

ња ел. 
енергије 

2012. 
(MWh) 

Остварена 
производ

ња ел. 
енергије 

2013. 
(MWh) 

Остварена 
производња 
ел. енергије 
2014. (MWh) 

Остварена 
производ

ња ел. 
енергије 

2015. 
(MWh) 

мХЕ 44 45.150,60 214.994,00 59.088,50 89.534,80 104.545,05 88.170,16 
СЕ 63 6.571,40 8.831,01 322,01 1.404,33 2.515,10 5.221,05 
ВЕ 1 300,00 1.080,00 0,00 12,12 27,55 29,28 
депонијски 
гас* 

1 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Укупно 109 52.320,00 224.905,01 59.410,51 90.951,25 107.087,70 93.069,86 

* објекат није у функцији          

Табела 27. Приказ стања Постројења ОИЕиЕК у зависности о врсти технологије у Федерацији 
БиХ 

Постројења ОИЕиЕК прикључена су на дистрибутивну мрежу једног од два 
оператора дистрибутивног система у Федерацији БиХ (ЈП Електропривреда 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, 
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направљен је преглед производње електричне енергије из постројења ОИЕиЕК за 
период од 2009. – 2015. године у Табели 28. 

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 
29. за период од 2009. – 2015. године. 

Производња ел. 
енергије (MWh) 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Федерација БиХ                                                                                                                             
(квалификовани 
произвођачи)  

58.897 86.043 51.114 59.411 90.951 107.088 93.070 

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

47,64 46,09 -40,59 16,23 53,09 17,74 -13,09 

Табела 28. Приказ производње електричне енергије у Федерацији БиХ из постројења ОИЕиЕК у 
периоду од 2007. до 2015. године (искључене дистрибутивне електране ЈП Електропривреда БиХ 
д.д. – Сарајево) 
 

Табела 29. Приказ производње електричне енергије у Федерацији БиХ из Постројења ОИЕиЕК у 
периоду  од 2009. до 2015. године (укључене дистрибутивне електране ЈП Електропривреда БиХ 
д.д. – Сарајево) 
 

8. ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
Дистрибутивни систем чине електроенергетски објекти (постројења и 

водови) ниског (0,4 kV) и средњег напона (35 kV, 20 kV и 10 kV) којима се врши 
дистрибуција електричне енергије. За погон, управљање, одржавање, изградњу и 
развој дистрибутивног система одговоран је електроенергетски субјекат који 
посједује дозволу за обављање дјелатности дистрибуције тј. Оператор 
дистрибутивног система. 

Нови Закон о електричној енергији у ФБиХ је прописао да је Оператор 
дистрибутивног система правно лице које обавља дјелатност дистрибуције 
независно о осталим електроенергетским дјелатностима. Како до краја 2015. године 
и даље није извршена успостава 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 
наставља радити на припреми измјене дозволе за рад за дистрибуцију електричне 
енергије, издане јавним електропривредним предузећима у 2012. години, а њена 
коначна измјена ће зависити од тренутка правног раздвајања ОДС-ова из састава 
два јавна електропривредна предузећа.  

Производња ел. 
енергије (MWh) 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Квалификовани 
произвођачи + 
дистрибутивне 

електране ЈП ЕП БиХ 
д.д. - Сарајево 

120.597,0 160.042,9 94.014,3 113.930,5 159.987,9 181.038,9 152.851,9 

Раст (опадање) 
производње ел. 

енергије у односу на 
претходну годину 

(%)  

н/а 32,71 -41,26 21,18 40,43 13,16 -15,57 
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У 2015. 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. 

 

Електроенергетски објекти   

ЈП 
Електропривреда 

БиХ д.д. - 
Сарајево 

ЈП 
„Електропривреда 

ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар 

Укупан број ТС 35/10(20) kV ком  84  17 

Укупан број ТС 10(20)/0,4 kV ком  7530  3613 

Средњенапонска 35kVмрежа - зрачни водови км 719 291 

Средњенапонска 35kVмрежа - подземни 
водови 

км 141 4 

СН 35 УКУПНО км 860 295 

Средњенапонска 10(20)kVмрежа - зрачни 
водови 

км 5974 3188 

Средњенапонска 10(20)kVмрежа - подземни 
водови 

км 2424 872 

СН 10(20) УКУПНО км 8398 4060 

Нисконапонска 0,4 kV мрежа - зрачни водови км 25806 7185 

Нисконапонска 0,4 kV мрежа - подземни 
водови 

км 2954 750 

НН 0,4 kV УКУПНО км 28760 7935 

Табела 30.  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 2015. години, у саставу два вертикално интегрисана јавна 
електропривредна предузећа, која су имаоци дозвола за обављање дјелатности 
дистрибуције електричне енергије на одређеном географском подручју. 
 Током 2015. године, забиљежена је максимална испорука електричне 
енергије у мјесецу јануару (387,902 GWh) на дистрибутивној мрежи ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, а укупна годишња потрошња електричне 
енергије је износила 4.129,91 GWh. 
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35 kV; 

274.462.566;

7%

10(20) kV; 

827.398.316;

20%

kućanstva; 

2.121.166.077;

51%

ostala potrošnja; 

829.452.160;

20%

javna rasvjeta; 

77.428.824;

2%

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

 
Слика 11. Приказ потрошње електричне енергије купаца на дистрибутивној мрежи ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. –  Сарајево за 2015. годину (kWh) 
 

ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево 

Категорије 
потрошње 

Број купаца на дистрибутивној 
мрежи за 2015. годину 

Потрошња електричне енергије 
купаца на дистрибутивној 
мрежи за 2015. годину 

35 kV 67 274.462.566 

10(20) kV 823 827.398.316 

Домаћинства 671.794 2.121.166.077 

Остала потрошња 61.016 829.452.160 

Јавна расвјета 3.806 77.428.824 

Укупно 737.506 4.129.907.943 

Табела 31.  Подаци о броју купаца и потрошњи електричне енергије у 2015. години по категоријама 
потрошње  за ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево  
 

 
Слика 12. Приказ потрошње електричне енергије (GWh) купаца на дистрибутивној мрежи у ЈП 
Електропривреда БиХ д.д.- Сарајево по мјесецима у 2015. Години 
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Током 2015. године, у децембру је забиљежена максимална испорука електричне 
енергије (116,04 GWh) на дистрибутивној мрежи ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар, а укупна годишња потрошња електричне енергије је износила 1.185,18 
GWh. 
 

 
Слика 13. Приказ потрошње електричне енергије купаца на дистрибутивној мрежи ЈП 
„ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар за 2015. годину (kWh) 
 

ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 

Категорије 
потрошње 

Број купаца на дистрибутивној 
мрежи за 2015.годину 

Потрошња електричне енергије 
купаца на дистрибутивној 

мрежи за 2015. годину (kWh) 

35 kV 1 34.554 

10(20) kV 172 202.890.125 

Домаћинства 174.760 681.490.506 

Остала потрошња 14.777 277.132.503 

Јавна расвјета 1.537 23.628.291 

Укупно 191.247 1.185.175.979 

Табела 32.  Подаци о броју купаца и потрошњи електричне енергије у 2015. години по категоријама 
потрошње за ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар  
 
 

 
Слика 14. Приказ потрошње електричне енергије (GWh) купаца на дистрибутивној мрежи у ЈП 
„ Електропривреда  ХЗ ХБ“ д.д. Мостар по мјесецима у 2015. години 
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35 kV; 274.497.120;

5%

10(20) kV; 

1.030.288.441;

19%

kućanstva; 

2.802.656.583;

53%

ostala potrošnja; 

1.106.584.663;

21%

javna rasvjeta; 

101.057.115;

2%

Слика 15.  Потрошња електричне енергије купаца на дистрибутивној мрежи на подручју 
Федерације БиХ за 2015. годину (kWh) 
 

Укупна потрошња у дистрибутивним мрежама Федерације БиХ за 2015. годину 

Категорије 
потрошње 

Број купаца на дистрибутивној 
мрежи за 2015. годину 

Потрошња електричне енергије 
купаца на дистрибутивној 

мрежи за 2015. годину (kWh) 

35 kV 68 274.497.120 

10(20) kV 995 1.030.288.441 

Домаћинства 846.554 2.802.656.583 

Остала потрошња 75.794 1.106.584.663 

Јавна расвјета 5.343 101.057.115 

Укупно 928.754 5.315.083.922 

Табела 33. Подаци о броју купаца и потрошњи у 2015. години по категоријама потрошње за 
подручје Федерације БиХ на дистрибутивној мрежи 
 
Губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи у 2015. години за ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево остварени су у износу од 408.652.806 kWh, 
односно изражено у постотцима 8,66%. 
Губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи у 2015. години за ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар остварени су у износу од 167.006.847 kWh, 
односно, изражено у постотцима 11,09%. 
 

Potrošnja električne energije u Federaciji u razdoblju 2009-2015

Razdoblje 

potrošnje 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Količina električne 

energije (kWh) 4.544.836.524 4.960.229.007 5.420.731.562 5.522.914.239 5.550.575.743 5.138.529.240 5.315.083.922  
Табела 34. Потрошња електричне енергије у Федерацији БиХ на дистрибутивној мрежи у периоду 
2009. - 2015. година 
 

8.1. Параметри квалитета испоруке електричне енергије 
На нивоу удружења енергетских регулатора стандардизирани су индикатори 

који описују статистички број прекида и просјечну дужину трајања прекида по 
купцу, који су били дужи од три минуте, и то као: SAIDI (System Average 
Interruption Duration Index) или индекс просјечног годишњег трајања прекида по 
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купцу и SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) или индекс просјечног 
годишњег броја прекида по купцу.  
 
Ови индекси се рачунају према формулама како слиједи:  

- просјечно годишње трајање прекида по купцу (SAIDI) 
 
 
 
 
 

- просјечни годишњи број прекида по купцу (SAIFI):  
 

 
 
 
 
 
гдје је: 
       NT – број купаца на неком посматраном подручју потрошње електричне  
                       енергије током периода извјештавања (обично се узима једна година) 
 m   –   број прекида у периоду извјештавања 

 Ni  – број купаца који су захваћени неким и-тим прекидом напајања које 
траје ti минута 

 ti    –   вријеме трајања прекида у напајању електричном енергијом 
    
За два ОДС-а у Федерацији БиХ ови параметри квалитета испоруке електричне 
енергије на средњенапонском нивоу у 2015. години су износили: 

1) ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево: 
a) SAIDI - 677,00 мин/купцу, 
b) SAIFI - 7,21 прекида по купцу на средњенапонском нивоу; 

2) ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д .д. Мостар 
a) SAIDI - 817,00 минута/купцу 
b) SAIFI - 10,70 прекида по купцу на средњенапонском нивоу. 

Наведени параметри квалитета за протеклих седам година за оба јавна 
електропривредна предузећа су приказани сљедећим сликама: 

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 
2015. 677,00 817,00 

                    Табела 35. Параметар квалитета SAIDI за електропривредна предузећа 
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Слика 16. Индекс квалитета испоруке електричне енергије SAIDI за два јавна електропривредна 
предузећа у периоду  2009.-2015. година 
 
 
 
 
 

Табела 36. Параметар квалитета SAIFI за електропривредна предузећа 
 

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 
2015. 7,21 10,70 
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Слика 17. Индекс квалитета испоруке електричне енергије SAIFI за два јавна електропривредна 
предузећа у  периоду 2009. – 2015. година 

Питање квалитета електричне енергије је од посебне важности у савременим 
кретањима у електроенергетском сектору, и то посебно у дистрибуцији електричне 
енергије. Квалитет електричне енергије утиче на квалитет рада, али и квалитет 
живота уопште. Купци електричне енергије су веома осјетљиви на све аспекте 
услуга квалитета, а посебно на поузданост у испоруци електричне енергије. Како су 
законском регулативом у Федерацији БиХ утврђене основне смјернице 
функционисања, развоја и надзора тржишта електричне енергије, са даљим 
развојем тржишта електричне енергије, питање како техничког тако и 
комерцијалног квалитета, ће бити од посебне важности приликом регулисања 
односа за све учеснике у електроенергетском сектору. 

Из горе наведених података, може се закључити да је код ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево дошло до благог повећања просјечног 
укупног годишњег трајања прекида по купцу (SAIDI), као и даље смањење прекида 
по купцу (SAIFI), док је код ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ” д.д. Мостар дошло до 
повећања просјечног укупног годишњег трајања прекида по купцу (SAIDI), као и 
повећања просјечног броја прекида по купцу (SAIFI) у односу на 2014. годину. 

 

9. СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ – 
ДОЗВОЛА I РЕДА 

Снабдијевање електричном енергијом крајњих купаца је дјелатност 
независна о 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, испоставу рачуна купцима и наплату обрачунате електричне 
енергије за свако обрачунско мјесто потрошње електричне енергије. Како је 
прописано Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине, у 
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склопу вршења јавне услуге, снабдјевачи 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 крајњих  
купаца путем јавног снабдјевача.   

Обзиром на чињеницу да је Одлуком Владе Федерације („Службене новине 
Федерације БиХ“ број 84/14) купцима који немају право на универзалну услугу 
снабдијевања а нису одабрали свог снабдјевача остављена могућност да се 
снабдијевају код снабдјевача којем је додијељена обавеза вршења јавне услуге 
према тржишним начелима, већина купаца који немају право на универзалну 
услугу је ову могућност и искористило. Алуминиј д.д. Мостар је дио потреба за 
електричном енергијом у количини од 1.532.465 MWh подмирио куповином на 
тржишту електричне енергије Босне и Херцеговине, од чега је 658.878 MWh 
набавио од PROENERGY d.o.o. Mostar, а 873.587 MWh од ЈП „Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д .д. Мостар. БСИ д.о.о. Јајце је укупну количину потребне електричне енергије 
од 226.993 MWh набавио на тржишту електричне енергије у Босни и Херцеговини 
и то од Energy Financing Team d.o.o. Билећа количину од 201.480 MWh, а од ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д .д. Мостар количину од 25.513 MWh.  

Одлуком Владе Федерације („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 почевши од 01.01.2015. године пружати 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 универзалну услугу снабдијевања, а нису одабрали свог 
снабдјевача, јавни снабдјевач снабдијева на тржишним принципима. 

Укупна потрошња електричне енергије крајњих купаца који се снабдијевају 
на конзумном подручју ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево је у 2015. години 
износила 4.579.473 MWh, што представља повећање од 3,46% у односу на 2014. 
годину када је потрошња износила 4.426.427 MWh. 

Потрошња крајњих купаца из категорија домаћинства, малих предузећа и 
комерцијалних купаца, односно крајњих купаца који су корисници универзалне 
услуге ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, у 2015. години је била 2.950.619 
MWh. 
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Преглед потрошње у оквиру универзалне услуге је приказан на Слици 18.: 

 
Слика 18. Потрошња електричне енергије крајњих купаца у систему универзалне услуге ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево у 2015. години  

Укупна остварена потрошња крајњих купаца из категорија јавна расвјета, 10 
kV, 35 kV и 110 kV, односно крајњих купаца који се снабдијевају од ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево по тржишним условима у 2015. години 
износила 1.628.854 MWh. 
Преглед потрошње крајњих купаца који се од ЈП Електропривреда БиХ д.д. - 
Сарајево снабдијевају по тржишним условима је приказан на Слици 19.: 
 

 
Слика 19. Потрошња електричне енергије крајњих купаца који се снабдијевају од ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево по тржишним условима у 2015. години 
 

Укупна потрошња електричне енергије крајњих купаца који се снабдијевају 
на конзумном подручју ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар је у 2015. години 
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износила 2.088.168 MWh, што представља смањење од 5,53% у односу на 2014. 
годину када је потрошња износила 2.210.502 MWh.  

Потрошња крајњих купаца из категорија домаћинства, малих предузећа и 
комерцијалних купаца, односно крајњих купаца који су корисници универзалне 
услуге ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар у 2015. години је била 958.623 
MWh. 
Преглед потрошње у оквиру универзалне услуге је приказан на Слици 20.: 
 

 
Слика 20. Потрошња електричне енергије крајњих купаца у систему универзалне услуге ЈП 
„ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар у 2015. години  
 

Укупна остварена потрошња крајњих купаца из категорија јавна расвјета, 10 
kV, 35 kV и 110 kV, односно крајњих купаца који се снабдијевају од ЈП 
„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар по тржишним условима у 2015. години је 
била 1.129.545 MWh. 
Преглед потрошње крајњих купаца који се од ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар снабдијевају по тржишним условима је приказан на Слици 21.: 

 
 Слика 21. Потрошња електричне енергије крајњих купаца који се снабдијевају од ЈП 
„ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар по тржишним условима у 2015. години 
 
Укупна потрошња електричне енергије крајњих купаца који се снабдијевају на 
конзумном подручју Федерације БиХ је у 2015. години износила 6.667.641 MWh, 
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што представља повећање од 0,46% у односу на 2014. годину када је потрошња 
електричне енергије у Федерацији БиХ износила 6.636.929 MWh.  
Потрошња крајњих купаца из категорија домаћинства, малих предузећа и 
комерцијалних купаца, односно крајњих купаца који су корисници универзалне 
услуге на подручју Федерације БиХ износи 3.909.242 MWh. 
Преглед потрошње у оквиру универзалне услуге је приказан на Слици 22.: 

 
Слика 22.  Потрошња електричне енергије крајњих купаца у систему универзалне услуге на подручју  

               Федерације БиХ у 2015. години  
 

Укупна остварена потрошња крајњих купаца из категорија јавна расвјета, 10 kV, 35 
kV и 110 kV, односно крајњих купаца који се снабдијевају од ЈП Електропривреда 
БиХ д.д. - Сарајево и ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар по тржишним 
условима у 2015. години износи 2.758.399 MWh. 
Преглед потрошње крајњих купаца који се од ЈП Електропривреда БиХ д.д. – 
Сарајево и ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар снабдијевају по тржишним 
условима је приказан на Слици 23.: 

 
Слика 23. Потрошња електричне енергије крајњих купаца који се снабдијевају од ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево и ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар по тржишним 
условима у 2015. години 
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10. СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ II РЕДА 
 

Снабдијевање крајњих 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 Федерацији 
Босне и Херцеговине, 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 и лиценца за 
трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ коју издаје 
Државна регулаторна комисија за електричну енергију - ДЕРК, такође, вриједе 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: 
 

Редни 
број 

Ималац дозволе за снабдијевање електричном 
енергијом – дозволе II реда 

Период важења дозволе 

1. ГЕН-И д.о.о. Сарајево 28.01.2011. - 27.01.2016. 
2. Alpiq Energija BH d.o.o. 28.01.2011. - 27.01.2016. 
3. Repower Adria d.o.o. iz Sarajeva 22.01.2012. - 21.01.2017. 
4. ЕЗПАДА д.о.о. Мостар до 18.03.2017. 
5. ХСЕ БХ д.о.о. из Сарајева до 29.11.2017. 
6. Интеренерго д.о.о. Сарајево 29.08.2013. - 28.08.2018. 
7. HEP - Trade d.o.o. iz Mostara 30.11.2015. - 29.10.2020.  
8. Danske Commodities BH d.o.o. iz Sarajeva 06.12.2015. - 05.12.2020.  
9. EURO-POWER d.o.o. Tešanj 06.12.2015. - 05.12.2020. 
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. „Д-ПРО“ д.о.о. Сарајево 26.03.2014. - 25.03.2016. 
13. PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 19.11.2014. - 18.11.2019. 
14. Axpo BH d.o.o.  iz Sarajeva 19.11.2014. - 18.11.2019. 
15. ПРИМОРКА д.о.о. ШИРОКИ БРИЈЕГ 03.02.2015. - 02.02.2017. 
16. КТГ ЗЕНИЦА д.о.о. ЗЕНИЦА  12.03.2015. - 11.03.2019. 
17. PROENERGY d.o.o. Mostar 25.02.2015. - 24.02.2020. 

Табела 37. Дозволе за снабдијевање електричном енергијом - дозволе II реда које је издао ФЕРК 
 

Током 2015. године, од 17 наведених имаоца дозвола за снабдијевање 
елекричном енергијом, снабдијевање квалификованих купаца и трговину, на 
унутрашњем тржишту БиХ су активно обављала два јавна електропривредна 
предузећа и 11 имаоца дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола II 
реда. 

Четири имаоца дозвола нису имала никакав промет (КТГ ЗЕНИЦА д.о.о. 
ЗЕНИЦА, EURO-POWER d.o.o. Tešanj, „Д-ПРО“ д.о.о. Сарајево којем је дозвола 
одузета 23.06.2015. и ПРИМОРКА д.о.о. ШИРОКИ БРИЈЕГ), а један ималац 
дозволе је само у два мјесеца остварио промет на унутрашњем тржишту БиХ у 
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2015. години (HEP-Trade d.o.o. iz Mostara је само у марту и јулу 2015. године 
остварио промет). 

Као што је напријед речено, промјеном законске и подзаконске регулативе, 
указала се потреба за измјеном свих важећих дозвола за снабдијевање електричном 
енергијом – дозвола II реда, што је ФЕРК, за већину ових дозвола и учинио. У 
односу на остале дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, 
за два јавна електропривредна предузећа, измјена дозвола ће зависити о тренутку 
функционалног раздвајања, а ФЕРК ће, када се за то стекну услови, 
самоиницијативно покренути поступак измјене дозволе. 

 

 
Слика 24. Преглед куповине и продаје на унутрашњем тржишту БиХ у 2015. 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 25. Преглед увоза и извоза електричне енергије у 2015. години 
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Prodaja u BiH 643.440 Kupovina u BiH 903.354 Prodaja u BiH 7.440 Kupovina u BiH 10.422
Izvoz 74.397 Uvoz 9.330 Izvoz 54.834 Uvoz 51.852
UK. PRODAJA 717.837 UK. KUPOVINA 912.684 UK. PRODAJA 62.274 UK. KUPOVINA 62.274

Prodaja u BiH 2.147.486 Kupovina u BiH 413.181 Prodaja u BiH 50 Kupovina u BiH 332.780
Izvoz 206.341 Uvoz 26.920 Izvoz 368.068 Uvoz 35.338
UK. PRODAJA 2.353.827 UK. KUPOVINA 440.101 UK. PRODAJA 368.118 UK. KUPOVINA 368.118

Prodaja u BiH 561.389 Kupovina u BiH 265.697 Prodaja u BiH 145.630 Kupovina u BiH 391.430
Izvoz 107.928 Uvoz 403.620 Izvoz 326.746 Uvoz 80.946
UK. PRODAJA 669.317 UK. KUPOVINA 669.317 UK. PRODAJA 472.376 UK. KUPOVINA 472.376

Prodaja u BiH 0 Kupovina u BiH 988.278 Prodaja u BiH 102.095 Kupovina u BiH 716.039
Izvoz 0 Uvoz 0 Izvoz 768.312 Uvoz 154.368
UK. PRODAJA 0 UK. KUPOVINA 988.278 UK. PRODAJA 870.407 UK. KUPOVINA 870.407

Prodaja u BiH 192.976 Kupovina u BiH 134.687 Prodaja u BiH 671.251 Kupovina u BiH 478.438
Izvoz 517.179 Uvoz 575.468 Izvoz 521 Uvoz 193.334
UK. PRODAJA 710.155 UK. KUPOVINA 710.155 UK. PRODAJA 671.772 UK. KUPOVINA 671.772

Prodaja u BiH 174.176 Kupovina u BiH 317.522 Prodaja u BiH 0 Kupovina u BiH 201.480
Izvoz 1.347.826 Uvoz 1.204.480 Izvoz 0 Uvoz
UK. PRODAJA 1.522.002 UK. KUPOVINA 1.522.002 UK. PRODAJA 0 UK. KUPOVINA 201.480

Prodaja u BiH 13.884 Kupovina u BiH 386.195 Prodaja u BiH 22.868 Kupovina u BiH 10.350
Izvoz 586.287 Uvoz 213.976 Izvoz 81.211 Uvoz 93.729
UK. PRODAJA 600.171 UK. KUPOVINA 600.171 UK. PRODAJA 104.079 UK. KUPOVINA 104.079

Prodaja u BiH 504 Kupovina u BiH 2.259 Prodaja u BiH 0 Kupovina u BiH 0
Izvoz 2.115 Uvoz 360 Izvoz 0 Uvoz 0
UK. PRODAJA 2.619 UK. KUPOVINA 2.619 UK. PRODAJA 0 UK. KUPOVINA 0

Prodaja u BiH 0 Kupovina u BiH 0 Prodaja u BiH 0 Kupovina u BiH 0
Izvoz 0 Uvoz 0 Izvoz 0 Uvoz 0
UK. PRODAJA 0 UK. KUPOVINA 0 UK. PRODAJA 0 UK. KUPOVINA 0

Trgovina elektri čnom energijom I-XII 2015. godine (MWh)

EP HZHB RE Power Adria d.o.o. Sarajevo

EP BiH HSE BH d.o.o. Sarajevo

Ezpada d.o.o. AXPO BH d.o.o.

Aluminij Mostar PETROL BH OIL COMPANY d.o.o.

INTERENERGO d.o.o. PROENERGY (ex Profectio energija) d.o.o. 

GEN-I d.o.o. B.S.I. d.o.o. Jajce

ALPIQ Energija BH d.o.o. Danske Commodities BH d.o.o. Sarajevo

Hep-Trade d.o.o. Mostar Euro-Power d.o.o. Tešanj

Primorka d.o.o. Široki Brijeg KTG d.o.o. Zenica

 
Табela 38. Преглед трговине електричном енергијом у 2015. години 
 
11. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦИЈЕНАМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

11.1. Тржиште електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине 
Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине, те 

Правилником о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и 
поступку промјене снабдјевача („Службене новине ФБиХ“ број 89/14) прописано је 
да од 01.01.2015. године сви купци електричне енергије имају право слободно 
изабрати снабдјевача електричном енергијом на тржишту, за чији надзор је 
надлежан ФЕРК, као и да јавни снабдјевач има обавезу, на подручју свог дјеловања 
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пружати 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, а који на тржишту нису 
одабрали свог снабдјевача. 

Купци који немају право на универзалну услугу имају право на услугу 
снабдијевања од резервног снабдјевача. Резервни снабдјевач на свом подручју 
дјеловања има обавезу снабдијевати квалификованог купца на период не дуже од 
60 дана у случају кад снабдјевач којег је квалификовани купац слободно одабрао не 
врши снабдијевање електричном енергијом из сљедећих разлога: 

а) стечај или ликвидација снабдјевача,  
б) истек или одузимање дозволе снабдјевачу,  
ц) 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 
обавеза плаћања испоручене електричне енергије. 

Квалификовани купци који имају право на универзалну услугу, а користили 
су право избора снабдјевача на тржишту, у случају наступања горе наведених 
околности имају право снабдијевања од јавног снабдјевача. 

Влада Федерације БиХ је донијела Одлуку о утврђивању пружаоца 
јавне/универзалне услуге и услуге резервног снабдјевача којом се ЈП 
„Електропривреда БиХ“ д.д. - Сарајево и ЈП „Електропривреда ХЗХБ“ д.д. Мостар 
као носиоцима дозволе за снабдијевање електричном енергијом - дозволе I реда 
издате од ФЕРК-а, додјељује статус јавног снабдјевача чиме се утврђује обавеза 
пружања јавне/универзалне услуге снабдијевања електричном енергијом и услуге 
резервног снабдјевача на територији Федерације Босне и Херцеговине, сваког на 
подручју свог дјеловања.   

Доминантну улогу снабдијевања на тржишту електричне енергије у 
Федерацији БиХ у 2015. години су имала два јавна електропривредна предузећа. 
Током 2015. године само два купца на територији Федерације БиХ су искористила 
право промјене снабдјевача и снабдијевала се електричном енергијом од других 
снабдјевача. Ријеч је о Алуминиј д.д. Мостар који се једним дијелом својих потреба 
за електричном енергијом снабдијевао од PROENERGY d.o.o. Mostar, те Б.С.И. 
д.о.о. Јајце који се снабдијевао од Energy Financing Team d.o.o. Bileća. Од свих 
правних лица која су од ФЕРК-а добила дозволу за обављање дјелатности 
снабдијевања електричном енергијом  – дозволу II реда до сада је једино 
PROENERGY d.o.o. Mostar искористио дозволу и у дијелу снабдијевања крајњих 
купаца електричном енергијом.  

У 2015. години се показало да постоји интерес крајњих купаца за промјеном 
снабдјевача електричном енергијом, као и интерес појединих снабдјевача за 
активирањем на тржишту електричне енергије. У наредним периодима се очекује 
да ће се све већи број купаца и снабдјевача значајније укључивати у активније 
функционисање тржишта електричне енергије у Федерацији БиХ и у Босни и 
Херцеговини. 
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11.2. Кретање просјечних цијена електричне енергије у Федерацији БиХ у 
периоду 2006. - 2015. година  

На приказаним сликама 26. и 27. видимо кретања остварених просјечних 
цијена у два електропривредна друштва од 2006. до 2015. године. 
 

Слика 26. Кретање просјечно остварених цијена по категоријама потрошње од 2006.-2015. за ЈП  
„ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 

 
Слика 27.  Кретање просјечно остварених цијена по категоријама потрошње од 2006.-2015. за ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево 
 
  ФЕРК је на својој XXI редовној сједници одржаној дана 22.12.2014. године 
донио Одлуку број 07-02-924-02/33/14 о давању сагласности ЈП „Електропривреда 
ХЗ ХБ“ д.д. Мостар на приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање 
универзалне услуге. Наведеном одлуком одређена је цијена услуге јавног 
снабдјевача ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар за пружање универзалне 
услуге за 2015. годину, на основу Методологије за утврђивање цијене услуге јавног 
снабдјевача за пружање универзалне услуге у Федерацији БиХ донесене од стране 
ФЕРК-а. 
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Табела 39.  Преглед цијена услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге у 2015. години 
за ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
 

Такође, ФЕРК је на својој XXI редовној сједници одржаној дана 22.12.2014. 
године донио Одлуку број 07-02-920-01/32/14 о давању сагласности ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево  на приједлог цијене услуге јавног снабдјевача 
за пружање универзалне услуге. Наведеном одлуком одређена је цијена услуге 
јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево за пружање 
универзалне услуге за 2015. годину, на основу Методологије за утврђивање цијене 
услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге у Федерацији БиХ 
донесене од стране ФЕРК-а. 

 
Табела 40.  Преглед цијена услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге у 2015. години 
за ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево 
 

На Слици 28. је приказан однос просјечне планиране цијене и просјечне 
остварене цијене у 2015. години у ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, за 
категорије потрошње који имају могућност снабдијевања у оквиру универзалне 
услуге. Из слике се види да су остварене цијене веће од планираних у групама 
потрошње домаћинства I тарифна група, домаћинства II тарифна група, остала 
потрошња III и IV тарифна група док су за осталу потрошњу I и II тарифна група 
остварене цијене ниже од планираних цијена. Укупно остварена просјечна цијена је 
већа од укупно планиране просјечне цијене јавне снабдијевања за 2015. годину. 
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Слика 28. Планирана/остварена просјечна цијена за 2015. годину ЈП Електропривреда БиХ д.д. - 
Сарајево за категорије и групе потрошње које имају могућност снабдијевања у оквиру универзалне 
услуге 

На Слици 29. је приказан однос просјечне планиране цијене и просјечне 
остварене цијене у 2015. години у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, за 
категорије потрошње које имају могућност снабдијевања у оквиру универзалне 
услуге. Из слике се види да су остварене цијене веће од планираних у групама 
потрошње домаћинства I тарифна група, домаћинства II тарифна група, остала 
потрошња II, IV и V тарифна група док су за осталу потрошњу I и III тарифна група 
остварене цијене ниже од  планираних цијена. Укупно остварена просјечна цијена 
је већа од укупно планиране просјечне цијене јавног снабдијевања за 2015. годину.  

 
Слика 29. Планирана/остварена просјечна цијена за 2015. годину ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар за категорије и групе потрошње које имају могућност снабдијевања у оквиру универзалне 
услуге  
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11.3. Структура цијена, удио мрежарине и накнада у укупној цијени 
електричне енергије у 2015. години 

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

 
Слика 30.  Удио мрежарине у укупној планираној просјечној цијени електричне енергије по 
категоријама и групама потрошње које имају могућност снабдијевања у оквиру универзалне услуге 
за 2015. годину у ЈП Електропривреда БиХ  д.д. - Сарајево 
 

 
Слика 31. Удио мрежарине у укупној планираној просјечној цијени електричне енергије по 
категоријама и групама потрошње које имају могућност снабдијевања у оквиру универзалне услуге 
за 2015.  годину у ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар 
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Слика 32. Приказ остварених просјечних цијена у првој половини 2015. године према Eurostat 
домаћинство (годишња потрошња 2.500 до 5.000 kWh) 
 
 На Слици 32. приказане су остварене просјечне цијене у првој половици 
2015. године за домаћинства (годишња потрошња 2.500 – 5.000kWh) према 
евиденцији EUROSTAT-а. Према приказаној слици извршено је упоређивање 
остварених просјечних цијена у коју су укључене накнаде и порези и цијена без 
накнада и пореза. Из слике је евидентно да је остварена просјечна цијена у првој 
половици 2015. године у Босни и Херцеговини међу нижима у Европи. 

 
Слика 33. Просјечне цијене у првој половици 2015. године према Eurostat-у индустрија (годишња 
потрошња 500 до 2.000 MWh) 
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11.4. 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 2015. години. 
  

Kategorije i grupe kupaca

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

110kV 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

10kV 170 171 169 170 170 172 173 171 173 172 172 175

SN Ukupno 171 172 170 171 171 173 174 172 174 173 173 176

0,4 kV- kućanstva I grupa 100.100 99854 100328 101207 101631 102088 103038 103440 102369 102728 101635 101170

0,4 kV- kućanstva II grupa 74.254 74550 74027 73240 72888 72528 71746 71467 72628 72504 73589 74111

0,4 kV- ostala potrošnja I grupa 1.349 1361 1356 1364 1359 1358 1359 1353 1350 1363 1358 1379

0,4 kV- ostala potrošnja II grupa 8.335 8266 8260 8257 8287 8310 8326 8273 8226 8182 8203 8270

0,4 kV- ostala potrošnja III grupa 4.562 4560 4563 4574 4611 4585 4585 4591 4665 4722 4664 4562

0,4 kV- ostala potrošnja IV grupa 337 340 349 354 359 359 361 363 364 375 371 373

0,4 kV- ostala potrošnja V grupa 163 166 177 182 189 194 198 206 200 193 203 203

0,4 kV- javna rasvjeta 1.529 1519 1520 1517 1516 1526 1529 1549 1549 1555 1568 1567

NN Ukupno 190.629 190.616 190.580 190.695 190.840 190.948 191.142 191.242 191.351 191.622 191.591 191.635

Ukupno NN+SN+VN 190.803 190.791 190.753 190.869 191.014 191.124 191.319 191.417 191.528 191.798 191.767 191.814

Kategorije i grupe kupaca

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

110kV 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 67 66 66 66 66 66 66 66 68 68 67 67

10kV 807 814 818 819 817 824 825 826 828 829 833 838

SN Ukupno 874 880 818 885 883 890 891 892 896 897 900 905

0,4 kV- kućanstva I grupa 326.034 325335 324206 322943 321362 320443 319621 318921 317774 317121 316446 315492

0,4 kV- kućanstva II grupa 342.897 344305 345941 347747 349864 351384 352653 353346 354882 356209 357444 359156

0,4 kV- ostala potrošnja I grupa 4.278 4292 4293 4316 4329 4358 4360 4371 4380 4399 4410 4469

0,4 kV- ostala potrošnja II grupa 53.360 53467 53550 53587 53688 53815 53786 53772 53829 53874 53935 41750

0,4 kV- ostala potrošnja III grupa 1.845 1840 1839 1836 1835 1833 1829 1829 1822 1816 1812 14312

0,4 kV- ostala potrošnja IV grupa 1.024 1025 1033 1036 1041 1050 1057 1058 1062 1077 1081 1538

0,4 kV- javna rasvjeta 3.801 3809 3816 3829 3840 3865 3870 3875 3879 3892 3902 3291

NN Ukupno 733.239 734.073 734.678 735.294 735.959 736.748 737.176 737.172 737.628 738.388 739.030 740.008

Ukupno NN+SN+VN 734.118 734.958 735.501 736.184 736.847 737.643 738.072 738.069 738.529 739.290 739.935 740.918

Broj kupaca EP BiH u 2015. godini

Broj kupaca po mjesecima

Broj kupaca po mjesecima

Broj kupaca EP HZHB u 2015. godini

 
Табела 41. Приказ броја купаца у 2015. години по мјесецима за ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. 
Мостар и ЈП Електропривреда БиХ д.д. -  Сарајево 
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Слика 34.  Број купаца у 0,4 kV - домаћинству I и II. група од 2011. до 2015. ЈП Електропривреда 
БиХ д.д. - Сарајево 
 
Слика 34. приказује да је број купаца у 0,4 kV - домаћинству II група у порасту, а у 
2014. је прешао број купаца 0,4 kV - домаћинстава I група. 
 

Слика 35. Број купаца 0,4 kV - остала потр. (све групе, лијева ос: остала потр. I-г., остала потр. 
III.- г., остала потр. IV.-г. и десна ос: остала потр. II-г.) од 2011. до 2015. години ЈП 
Електропривреда Би Х д.д. - Сарајево 
 

Слика 35. приказује кретање броја купаца 0,4 kV - остале потрошње од 2011. 
до 2015. године. На слици је видљив константан пораст броја купаца 0,4 kV - 
остале потрошње као и прелазак одређеног броја купаца у 0,4 kV - остала 
потрошња III i IV група  у 2011. години.  
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Слика 36. Остварена укупна потрошња по категоријама потрошње у 2015. години за ЈП 
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево 
 
Слика 36. приказује пад потрошње у љетном периоду у домаћинству као и 
константне потрошње осталих категорија потрошње у 2015. години. 
 

 
Слика 37.  Број купаца у 0,4 kV - домаћинства I и II група од 2011. до 2015. ЈП „ Електропривреда ХЗ 
ХБ“ д.д. Мостар  
 

У ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар видимо како се број купаца 0,4 
kV - домаћинство II групе повећава из године у годину али још увијек 0,4 kV-
домаћинство I групе има више купаца. 
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Слика 38. Број купаца 0,4 kV - остале потрошње у 2014./2015. години ЈП „ Електропривреда ХЗ ХБ“ 
д.д. Мостар (двије оси броја купаца - лијева ос: остала потр. I-г., остала потр. II-г., остала потр. 
III- г. и  десна ос: остала потр. IV-г., остала потр. V-г.) 
 

У 2015. години у ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар формиране су 
нове групе 0,4 kV - oстала потрошњa IV grupa и 0,4 kV - oстала потрошња V група 
што је приказано на Слици 38, те су у исте групе сврстани сљедећи 
објекти/институције/установе: јаслице, обданишта, домови за смјештај дјеце, 
ученика, студената, вјерских службеника, инвалида, лица са умањеном 
способношћу, стараца и пензионера, хоспициј, установе социјалне помоћи, народне 
кухиње, канцеларије хуманитарних организација и црвеног крста, удружење 
хендикепираних лица, вјерски објекти, привредна друштва, установе и 
организације лица са инвелидитетом, мале пумпе за воду прикључне снаге до 5кW, 
које су намјењене за домаћинства и привредна имања и мини фарме прикључне 
снаге до 5кW. 

 

 
Слика 39. Остварена укупна потрошња по категоријама потрошње у 2015. године за ЈП 
„ Електропривреда  ХЗ ХБ“ д.д. Мостар  
 
На Слици 39. видимо пад потрошње у љетном периоду у категорији потрошње 0,4 
kV - домаћинства као и константне потрошње осталих категорија у 2015. години, 
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али уочава се због климатских услова (топлијег љета) пораст потрошње категорије 
0,4 kV - домаћинства у јулу 2015. године. 


