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ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

у Регулаторној комисији за енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине 

 
 

I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
Овај је водич начињен са циљем да се сваком физичком и правном лицу помогне и 
омогући да у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Федерацији 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 32/01 и 48/11) (у 
даљем тексту: Закон) приступи информацијама које су у посједу Регулаторне комисије 
за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ФЕРК). 
 
Сједиште ФЕРК-а је у Мостару, Блајбуршких жртава 33 
 
Телефон (+ 387 36) 44 99 00, факс број (+ 387 36) 33 35 07 
 
Секретар ФЕРК-а је овлашћен за информисање и непосредну обраду захтјева за 
приступ информацијама. 
 
Овај водич, Индекс регистар информација у посједу Регулаторне комисије за енергију 
у Федерацији Босне и Херцеговине и Образац захтјева за приступ информацијама 
ФЕРК-а могу се добити на протоколу ФЕРК-а као бесплатан примјерак, а налазе се и 
на интернет страници ФЕРК-а, www.ferk.ba.   
 
 
II - ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

1. Подношење захтјева 
 

Право на приступ информацијама остварује се подношењем захтјева за приступ 
информацијама, који треба испуњавати сљедеће формалне услове: 
- да је у писаном облику и то на једном од службених језика у Федерацији БиХ (према 
обрасцу у прилогу овог водича); 
- да садржи довољно података о природи и/или садржају тражене информације, да би 
ФЕРК могао уз разуман напор пронаћи тражену информацију; 
- да садржи име и презиме подносиоца захтјева и његову адресу. 
 
Ако писани захтјев за приступ информацијама не испуњава један од наведених услова, 
ФЕРК ће што је прије могуће, а најкасније у року од осам дана од дана пријема захтјева, 
рјешењем обавјестити подносиоца захтјева о немогућности обраде захтјева. Наведено 
рјешење садржи поуку о праву на жалбу, назнаку и адресу органа којем се жалба 
подноси, рок и трошкове за подношење жалбе, као и упутство о праву обраћања 
омбудсмену са назнаком неопходних података за контактирање омбудсмена. У истом 
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рјешењу подносилац захтјева ће се обавјестити да ће се његов преиначени захтјев 
сматрати новим захтјевом. 
Уколико прими захтјев за приступ информацијама за које није надлежан, ФЕРК ће без 
одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема захтјева, доставити захтјев 
надлежном органу и о томе писаним путем обавјестити подносиоца захтјева. Уколико 
се не може утврдити сједиште надлежног органа, а ФЕРК нема контролу над траженом 
информацијом, ФЕРК ће без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема 
захтјева, писаним путем обавјестити подносиоца захтјева о разлозима због којих не 
може удовољити захтјеву. 
 
     2.   Одлучивање по захтјеву 
 
Уколико захтјев за приступ информацијама испуњава побројане формалне услове, те 
уколико ФЕРК одобри приступ информацијама у потпуности или дјеломично, о томе 
доставља рјешење подносиоцу захтјева. 
 
Начин приступа информацијама може бити: 
- лични приступ информацијама у просторијама ФЕРК-а, 
- копирање информације и 
- слање информације на адресу подносиоца захтјева  
 
Уколико одбије приступ информацији, у потпуности или дјеломично, ФЕРК ће 
рјешењем обавјестити подносиоца захтјева, наводећи законску основу за исто, као и 
поуку о правном лијеку. Подносилац захтјева може против рјешења којим се одбија 
приступ информацији у потпуности или дјеломично, поднијети приговор ФЕРК-у у 
року од осам дана од дана пријема рјешења. Рјешење донесено по приговору је коначно 
и против њега подносилац захтјева може покренути управни спор код надлежног суда. 
 
Рјешење којим у потпуности или дјеломично одобрава, односно одбија приступ 
информацији ФЕРК доставља подносиоцу захтјева што је прије могуће, а најкасније 15 
дана од дана пријема захтјева, осим у случајевима прописаним Законом, када ФЕРК по 
хитном поступку обавјештава подносиоца захтјева о продужетку рока, као и о 
разлозима тог продужења. 
 

3. Информације изузете од саопштавања и јавни интерес 
 
Захтјеву за приступ информацијама које су Законом изузете од саопштавања неће бити 
удовољено, а разлози ће бити образложени у донесеном рјешењу. 
Разлози за изузеће могу бити: 
- интереси обране и безбједности, као и заштите јавне безбједности, 
- спречавање криминала и откривање криминала, 
- заштита поступка доношења одлука у ФЕРК-у, укључујући и давање мишљења, 
савјета или препорука било да се ради о лицу запосленом у ФЕРК-у или другом лицу 
које је радом везано за ФЕРК, са тим да не обухваћа чињеничне, статистичке, научне 
или техничке информације. 
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Када ФЕРК основано утврди да захтјев за приступ информацији укључује повјерљиве 
комерцијалне интересе треће стране, ФЕРК ће без одлагања у писаном облику 
обавјестити трећу страну о појединостима захтјева и упозорити је да ће се тражена 
информација саопштити, ако у року од 15 дана од дана пријема обавјештења у писаном 
облику не одговори да сматра да је информација повјерљива и наведе разлоге због 
којих би њеним саопштењем могла наступити штета. Након пријема одговора ФЕРК 
ће утврдити изузетак у саопштавању тражене информације. 
 
Када ФЕРК основано утврди да информација садржи личне интересе који се односе на 
приватност трећег лица, ФЕРК ће утврдити изузетак од саопштавања тражене 
информације.  
 
ФЕРК ће саопштити тражену информацију без обзира на горе наведене изузетке, ако је 
то оправдано јавним интересом. При томе ће узети у обзир сваку корист и штету која 
може произаћи из саопштавања информације. 
 

4.   Личне информације 
 
Захтјев који се односи на личну информацију може поднијети само лице на које се 
информација односи, односно законски заступник или пуномоћник. Лице на које се 
информација односи дужно је секретару ФЕРК-а овлашћеном за информисање код 
подношења захтјева показати лични документ са фотографијом, те потписати захтјев. 
 
Уколико захтјев подноси законски заступник подносиоца захтјева или пуномоћник, то 
лице је дужно потписати захтјев и показати лични документ са фотографијом, доказ о 
законском заступању, односно пуномоћ, као и копију личног документа подносиоца 
захтјева. 
 
III - КОНТАКТ 
 
За све потребне информације, заинтересована лица могу се обратити секретару ФЕРК-
а овлашћеном за информисање, телефонски: (+ 387 36) 44 99 00, или електронски 
kontakt@ferk.ba или на интернет страници www.ferk.ba  
 
 
 
Број: 08-08-31-05/17 
Датум: 13.02.2017. године 
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ИНДЕКС РЕГИСТАР ИНФОРМАЦИЈА 

у посједу Регулаторне комисије за енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине 

 
Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем 

тексту: ФЕРК) у свом посједу има информације везане за послове из своје надлежности 
прописане Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“, број 66/13 и 94/15), Законом о коришћењу 
обновљивих извора 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). Ове информације су или у писаном 
или у електронском облику, у оригиналу или фотокопији. 
 

Начин приступа информацијама детаљно је описан у Водичу за приступ 
информацијама у Регулаторној комисији за енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине.  
 

Овај Индекс регистар, уз називе организационих јединица ФЕРК-а, садржи 
основне врсте информација које исте посједују, обзиром на свој дјелокруг рада. 
 

За информације које нису наведене у Индекс регистру или су вам потребна 
додатна појашњења, можете се обратити секретару ФЕРК-а који је овлашћен за 
информисање или их пронаћи на интернет страници ФЕРК-а, www.ferk.ba.   
 

 
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ФЕРК-а И ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА 

 
 

1) Канцеларија секретара ФЕРК-а 
 

• Опште информације о ФЕРК-у и активностима ФЕРК-а, 
• Годишњи извјештај о раду, 
• Информације о сједницама, интерним састанцима и јавним расправама ФЕРК-

а, 
• Информације везане за садржај интернет странице ФЕРК-а, 
• Информације везане за координацију и сарадњу ФЕРК-а са ДЕРК-ом, РЕРС-ом, 

НОСБиХ-ом, Електропреносом БиХ а.д. Бања Лука и другим субјектима у 
енергетском сектору, те државним органима, удружењима потрошача, 
привредним и другим субјектима,  

• Информације о сарадњи ФЕРК-а са органима законодавне и извршне власти и 
• Информације о законској регулативи из подручја регулисаних енергетских 

дјелатности. 
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2) Сектор за правне послове 
 

• Информације о правном статусу и организацији ФЕРК-а,  
• Информације о прописима из надлежности рада ФЕРК-а,  
• Информације о Правилнику о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова 

и жалби, Правилнику о арбитражи, Правилнику о заштити повјерљивих 
информација, 

• Информације о општим актима ФЕРК-а (Статут ФЕРК-а, Пословник о раду 
ФЕРК-а, Етички кодекс и други општи акти ФЕРК-а),  

• Информације о приговорима, жалбама, тужбама у поступку арбитраже пред 
ФЕРК-ом и другим поднесцима упућеним ФЕРК-у,  

• Информације о судским поступцима у којима је ФЕРК тужилац или тужена 
страна, 

• Информације о процедуралним правилима издавања дозвола за рад за обављање 
лиценцираних дјелатности и   

• Информације о процедуралним правилима тарифних поступака 
 
 

3) Сектор за техничке послове и лиценце 
 

• Информације из Регистра дозвола, 
• Информације о издавању, обнови, измјени и допуни, преносу и одузимању 

дозвола, 
• Информације о надгледању и праћењу придржавања услова издатих дозвола, 
• Информације о извјештајима везаним за обављање енергетских дјелатности, 
• Информације о критеријумима и стандардима за оцјену квалитета испоруке и 

снабдијевања електричном енергијом, 
• Информације о пословима заштите учесника на енергетском тржишту, 
• Информације о енергетској ефикасности и заштити околине и  
• Информације о правилницима и одлукама ФЕРК-а укључујући и Опште услове 

за испоруку електричне енергије, Правилник за издавање дозвола, Правилник о 
стицању статуса квалификованог произвођача електричне енергије, Правилник 
за микро-постројења обновљивих извора енергије, Правилник о издавању 
дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора 
нафтне привреде, Правилник о методологији за утврђивање гарантованих 
откупних цијена електричне енергије из постројења за коришћење обновљивих 
извора енергије и ефикасне когенерације, Правилник о извјештавању за имаоце 
дозвола за снабдијевање електричном енергијом – дозвола ИИ реда, независне 
и квалификоване произвођаче и Оператора за ОИЕиЕК, Мрежна правила 
дистрибуције. 

 
4) Сектор за тарифе и тржиште 

 
• Информације о поднесеним захтјевима за одобрење цијена/тарифа за дјелатност 

дистрибуције електричне енергије, услугу јавног и резервног снабдјевача, 
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• Информације о тарифним методологијама, 
• Информације о израчуну и износу накнада за прикључење, 
• Информације о анализама планова развоја и изградње дистрибутивне мреже, 
• Информације о извјештајима везаним за обављање енергетских дјелатности, 
• Информације о плановима за отварање и успјешно функционисање енергетског 

тржишта на начелима конкурентности и недискриминације, 
• Информације о функционисању тржишта и односима између учесника на 

тржишту електричне енергије, тржишта нафтних деривата и осталих енергената 
и  

• Информације о правилницима и одлукама ФЕРК-а укључујући и Правилник о 
обавезном удјелу и преузимању електричне енергије произведене из 
обновљивих извора енергије, Правилник о методологији за утврђивање 
референтне цијене електричне енергије, Правилник о извјештавању, Правилник 
за израду и примјену дијаграма оптерећења, Регулаторни контни план, 
Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и 
поступку промјене снабдјевача, Правилник за тарифну методологију и тарифне 
поступке, Правилник о методологији за израчунавање накнаде за прикључење 
и дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну мрежу, 
Правилник о извјештавању за имаоце дозвола за снабдијевање електричном 
енергијом – дозвола II реда, независне и квалификоване произвођаче и 
Оператора за ОИЕиЕК.  
 

 
5) Сектор за финансије  

 
• Информације о Буџету ФЕРК-а,  
• Информације о финансијским извјештајима ФЕРК-а, 
• Информације о извјештајима ревизије о пословању ФЕРК-а, 
• Информације о правилницима из области финансија и рачуноводства 

укључујући и Правилник о методологији и начину обрачуна регулаторних 
накнада за имаоце дозвола, 

• Информације о јавним набавкама и 
• Информације о запошљавању 

 
 

6) Сектор заједничких послова 
 

• Службене изјаве за медије, 
• Односи са јавности и  
• Информације о канцеларијском и архивском пословању ФЕРК-а. 

 
 
 
 
 



REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU 

U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - 

F E R K 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ  

  У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ –  

Ф Е Р К 

 

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK 
Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar  

Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508              kontakt@ferk.ba     www.ferk.ba 

Id.br.: 4227378050005 ; Porezni br.: 17004752;  Transakcijski račun [KM]: 1401011020000526; 
devizni račun: 1401011200432651, kod Sberbank BH d.d. Sarajevo 

7

 
ОБРАЗАЦ 1. 

 
Подносилац захтјева 
(име и презиме, адреса) 
 
 
 
 
 

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 
 
 
 

ЗАХТЈЕВ 
за приступ информацијама ФЕРК-а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(уписати податке о природи и/или садржају тражене информације, да би ФЕРК могао 
уз разуман напор пронаћи тражену информацију) 
 
 
 
 ______________ 
(мјесто и датум) 

                           
 
 

Потпис подносиоца захтјева 
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ОБРАЗАЦ 2. 

 
 

ИНСТИТУЦИЈА ОМБУДСМЕНА/ОМБУДСМАНА ЗА 
ЉУДСКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 
У складу са чланом 20. став (3) Закона о слободи приступа информацијама у 
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 32/01 и 
48/11) у прилогу Вам достављамо тромјесечне податке како слиједи: 
 
 
 
За период од __________ године до __________ године: 
 
БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ЗАХТЈЕВА: _______ 
 
ВРСТА ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА:_______ 
 
УТВРЂЕНИ ИЗУЗЕЦИ:__________ 
 
ОДЛУКЕ ДОНЕСЕНЕ ТОКОМ ПОСТУПКА: ___________ 
 
КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ: ___________________ 
 
 
 

 
ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а 

 
______________________ 

  


