REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE FERK

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ
У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ –
ФЕРК

Број: 04-07-654-01/17
Мостар, 03.07.2017. године
На основу члана 21. став (1) тачка 13) Закона о електричној енергији у
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 66/13 и
94/15), члана 25. став (7) Закона о коришћењу обновљивих извора енергије и
ефикасне когенерације („Службене новине Федерације БиХ“, број 70/13 и 5/14), члана
10. став (1), члана 20. став (1) и члана 23. став (1) и став (2) Статута Регулаторне
комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине
Федерације БиХ“, број 24/14 и 91/15), члана 8. став (1) и члана 32. став (3)
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 29/14 и 31/16), те члана 3.
Правилника о методологији за утврђивање референтне цијене електричне енергије
(„Службене новине Федерацији БиХ“, број 50/14 и 100/14), Регулаторна комисија за
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК је, на XII редовној сједници
одржаној у Мостару 03.07.2017. године, донијела

ОДЛУКУ
Члан 1.
Референтна цијена електричне енергије износи 0,105858 КМ/kWh (10,5858
фенинга/kWh).
Члан 2.
Цијена из члана 1. ове одлуке је утврђена као производ пондерисане остварене
цијене трговине електричном енергијом у Федерацији Босне и Херцеговине у периоду
од 12 мјесеци (VI мјесец 2016. године – V мјесец 2017. године) имаоца ФЕРК-ове
дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда и коефицијента
подстицаја електричне енергије из обновљивих извора у износу 1,2.
Члан 3.
(1) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 01.09.2017.
године, те се објављује на огласној табли и интернет страници ФЕРК-а, а
диспозитив ове одлуке и у „Службеним новинама Федерације БиХ“.
(2) Даном почетка примјене ове одлуке престаје примјена Одлуке број 01-071052-04/15 од 18.12.2015. године („Службене новине Федерације БиХ“,
број 101/15).
Образложење
Чланом 20. став (1) Статута ФЕРК-а прописано је да се све одлуке ФЕРК-а
доносе на редовним и изванредним сједницама ФЕРК-а које су отворене за јавност,
осим одлука које се односе на интерна административна питања, што ће се ближе
уредити правилима и прописима ФЕРК-а, док је чланом 8. став (1) Пословника о раду
ФЕРК-а прописано да на редовној сједници ФЕРК расправља и доноси одлуке из
регулаторне надлежности. У складу са чланом 32. став (3) Пословника о раду ФЕРКа, одлуком се уређују поједина питања из области енергије у складу са законом и
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доносе општи акти ФЕРК-а, као и акти пословања ФЕРК-а као правног субјекта у
правном промету.
Чланом 21. став (1) тачка 13) Закона о електричној енергији у Федерацији
Босне и Херцеговине прописано је да ФЕРК има надлежност за утврђивање
референтне цијене електричне енергије за постројења која користе обновљиве изворе
и когенерацију. Такође и чланом 25. став (7) Закона о коришћењу обновљивих извора
енергије и ефикасне когенерације прописано је да је одређивање референтне цијене
електричне енергије у надлежности ФЕРК-а.
У вези са наведеним чланом 3. Правилника о методологији за утврђивање
референтне цијене електричне енергије прописано је да се референтна цијена
електричне енергије утврђује као производ пондерисане остварене цијене трговине
електричном енергијом у Федерацији Босне и Херцеговине у периоду од претходних
12 мјесеци имаоца ФЕРК-ове дозволе за рад за снабдијевање електричном енергијом
– дозволе II реда и коефицијента подстицаја електричне енергије из обновљивих
извора, те да се као основ за утврђивање пондерисане остварене цијене трговине
електричном енергијом узимају подаци које су имаоци дозволе обавезни достављати
ФЕРК-у у складу са важећем Правилником о извјештавању за имаоце дозволе за
снабдијевање електричном енергијом – дозвола II реда, независне и квалификоване
произвођаче и Оператора за ОИЕиЕК („Службене новине Федерације БиХ“, број
27/16), као и да коефицијент подстицаја електричне енергије из обновљивих извора
има вриједност 1,2 у сврху додатног подстицаја производње електричне енергије из
обновљивих извора. Такође, прописано је и да референтну цијену електричне
енергије утврђује ФЕРК приликом доношења одлуке о израчуну гарантованих
откупних цијена електричне енергије из постројења за коришћење обновљивих
извора енергије и ефикасне когенерације.
У вези са наведеним, ФЕРК је утврдио референтну цијену електричне енергије
као производ вриједности пондерисане остварене цијене трговине електричном
енергијом у Федерацији Босне и Херцеговине од 0,08821463 КМ/kWh и вриједности
коефицијента подстицаја електричне енергије из обновљивих извора од 1,2, у износу
наведеном у диспозитиву ове одлуке.
На основу свега напријед наведеног, одлучено је као у диспозитиву одлуке.

ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а
Миле Срдановић с.р.
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