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Број: 01-07-304-01/18 

Мостар, 27.02.2018. године  

 

На основу члана 13., члана 15. став (2), члана 16. став (3), члана 21. став (1) 

тачка 2) и тачка 6), члана 22. тачка 1) и члана 57. став (3) Закона о електричној 

енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ 

број 66/13 и 94/15), члана 10., члана 11. 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 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), члана 20. Правилника о снабдијевању 

квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача 

(„Службене новине Федерације БиХ“ број 89/14) и Одлуке Владе Федерације БиХ о 

утврђивању пружаоца јавне/универзалне услуге и услуге резервног снабдјевача 

(„Службене новине Федерације БиХ“ број 84/14), Регулаторна комисија за енергију у 

Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК је на IV редовној сједници одржаној 

27.02.2018. године донијела  

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево на приједлог 

цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге 

 

 

Члан 1. 

 

(1) Даје се сагласност ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, као имаоцу 

дозволе за снабдијевање електричном енергијом - дозволе I реда и јавном 

снабдјевачу на приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање 

универзалне услуге, садржане у Прилогу 1. Одлуке о утврђивању цијена 

услуге јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево за пружање 

универзалне услуге број: НО - 2370/18 - 67./2. од 25.01.2018. године.  

(2) Одлука о утврђивању цијена услуге јавног снабдјевача ЈП Електропривреда 

БиХ д.д. – Сарајево за пружање универзалне услуге број: НО - 2370/18 - 67./2. 

од 25.01.2018. године из става (1) овога члана, са Прилогом 1. те одлуке, 

саставни је дио ове одлуке и налази се у прилогу исте. 

 

Члан 2. 

 

(1) Цијена услуге јавног снабдјевача из члана 1. ове одлуке почеће се 

примјењивати 01.04.2018. године.  

(2) Цијена услуге снабдијевања од јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ 

д.д. – Сарајево коју је ФЕРК утврдио Одлуком број  01-07-977-04/17 од 

24.11.2017. године („Службене новине Федерације БиХ“ број 95/17) престаје 

се примјењивати 31.03.2018. године. 
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Члан 3. 

 

ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, као ималац дозволе за снабдијевање 

електричном енергијом - дозволе I реда и јавни снабдјевач, обавезно је на својој 

интернет страници и у својим овлашћеним канцеларијама за односе са крајњим 

купцима објавити цијене услуге јавног снабдјевача. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, објављује се на интернет 

страници и огласној табли ФЕРК-а, те се диспозитив ове одлуке са прилогом из члана 

1. став (1) ове одлуке објављује у „Службеним новинама Федерације БиХ“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 13. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине 

прописано је, између осталог, да се електроенергетском субјекту у општем 

економском и друштвеном интересу може наметнути обавеза јавне услуге која ће 

обезбиједити безбједност снабдијевања, редовност, квалитет и цијену снабдијевања, 

као и заштиту животне средине, укључујући енергетску ефикасност, употребу 

енергије из обновљивих извора и заштиту околине, а све у складу са важећим 

прописима Федерације БиХ и међународним уговорима које је закључила Босна и 

Херцеговина. Са тим у вези, прописано је и да су, као дио обавезе јавне услуге, 

електроенергетски субјекти којима је та обавеза наметнута дужни пружати 

универзалну услугу снабдијевања електричном енергијом свим крајњим купцима из 

категорије домаћинства, малим предузећима и комерцијалним купцима на подручју 

њиховог дјеловања, у складу са електроенергетском политиком Федерације БиХ, тако 

да наведени купци имају право бити снабдијевани електричном енергијом одређеног 

квалитета по разумним, лако и јасно успоредивим и транспарентним цијенама. 

Чланом 15. став (2) овог закона прописано је да ће се развој тржишта електричне 

енергије проводити у складу са електроенергетском политиком, реформом 

електроенергетског сектора, тим Законом, проведбеним прописима донесеним на 

основу закона и аката Државне регулаторне комисије за електричну енергију и ФЕРК-

а. Чланом 16. ставом (3) истог закона прописано је, поред осталог, да се 

електропривредне дјелатности производња електричне енергије за квалификоване 

купце који се снабдијевају од јавног снабдјевача у складу са чланом 13. став (9) истог 

закона, дистрибуција електричне енергије, као и снабдијевање електричном 

енергијом квалификованих купаца, који се снабдијевају од јавног снабдјевача у 

складу са чланом 13. став (9) закона, обављају у оквиру вршења обавезе јавне услуге. 

Чланом 21. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине 

прописане су надлежности ФЕРК-а укључујући надзор тржишта електричне енергије 

и давање сагласности на цијене услуге јавног снабдјевача након потпуног отварања 

тржишта електричне енергије. Чланом 22. тачком 1) Закона о електричној енергији у 

Федерацији Босне и Херцеговине прописано је да је ФЕРК обавезан у складу са 

међународним нормама и стандардима Европске уније, Електроенергетске политике, 

реформе енергетског сектора, проведбеним прописима и актима ДЕРК-а осигурати 

постепено увођење, регулисање и развој тржишта електричне енергије, као и 

осигурати транспарентне и равноправне односе између свих учесника на тржишту. 

Чланом 57. став (3) овог закона прописано је да у случају када квалификовани купац 
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не искористи право избора свог снабдјевача или када му снабдјевач није доступан 

након отварања тржишта, има право на снабдијевање електричном енергијом од 

јавног снабдјевача у складу са чланом 13. став (9) закона.  

 

Чланом 20. Правилника 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. Такође, овим 

чланом је прописано и да цијене морају бити предложене ФЕРК-у најкасније 60 дана 

прије планиране примјене истих, као и да ФЕРК даје сагласност на предложене 

цијене, а у случају да цијене које је предложио јавни снабдјевач нису утврђене у 

складу са споменутом методологијом, ФЕРК неће дати сагласност на предложене 

цијене, у којем случају ФЕРК утврђује цијене услуге јавног снабдјевача у складу са 

овом методологијом. Прописано је и да је јавни снабдјевач, након добијања 

сагласности ФЕРК-а на предложене цијене услуге јавног снабдјевача, односно након 

што ФЕРК утврди цијене услуге јавног снабдјевача, обавезан на својој интернет 

страници и огласној табли објавити цијене услуге јавног снабдјевача које укључују 

цијену набавке електричне енергије, цијену услуге снабдијевања јавног снабдјевача и 

цијену услуге коришћења преносне/дистрибутивне мреже.  

 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је Одлуком о утврђивању пружаоца 

јавне/универзалне услуге и услуге резервног снабдјевача, ЈП Електропривреда БиХ 

д.д. – Сарајево, као носиоцу дозволе за снабдијевање електричном енергијом – 

дозволе I реда, додијелила статус јавног снабдјевача са обавезом пружања 

јавне/универзалне услуге снабдијевања електричном енергијом и услуге резервног 

снабдјевача на подручју свог дјеловања. На основу напријед наведених одредби, ЈП 

Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево је доставило ФЕРК-у 31.01.2018. године своју 

Одлуку о утврђивању цијена услуге јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. 

– Сарајево за пружање универзалне услуге број: НО - 2370/18 - 67./2. од 25.01.2018. 

године примљену под бројем 01-07-883-09/18, гдје је у Прилогу 1. утврђен приједлог 

те цијене на основу Методологије за утврђивање цијена услуге јавног снабдјевача за 

пружање универзалне услуге у Федерацији БиХ. Уз споменуту одлуку, јавно 

предузеће је доставило и подлоге везане за израчун предложених цијена, као и 

пратећу документацију. Приједлог цијене услуге јавног снабдјевача ЈП 

Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, као имаоца дозволе за снабдијевање 

електричном енергијом - дозволе I реда, заснива се на планираној потрошњи активне 

електричне енергије и обрачунске снаге, те плану потрошње прекомјерно преузете 

реактивне енергије за купце који ће се снабдијевати у оквиру универзалне услуге. ЈП 

Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, као јавни снабдјевач, у складу са чланом 4. 

Методологије за утврђивање цијена услуге јавног снабдјевача за пружање 

универзалне услуге у Федерацији БиХ, осигурава потребну енергију и снагу за купце 

који имају право снабдијевања у оквиру универзалне услуге по просјечној цијени од 

73,33 КМ/МWh.  

 

Трошак набавке електричне енергије за купце који се снабдијевају у оквиру 

универзалне услуге са трошком услуге снабдијевања планиран је у износу од 233,394 

милиона КМ. Трошак коришћења дистрибутивне и преносне мреже у укупном износу 
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од 204,164 милиона КМ утврђен је примјеном тарифних ставова за кориснике 

дистрибутивног система из Одлуке о тарифним ставовима за кориснике 

дистрибутивног система Јавног предузећа Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. 

– Сарајево. Укупан трошак јавног снабдјевача за снабдијевање купаца у оквиру 

универзалне услуге на годишњем нивоу планиран је у износу 437,558 милиона КМ. 

 

Приједлог цијене услуге јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. – 

Сарајево гласи: 

 
 

 

 Просјечна промјена цијене услуге јавног снабдјевача по групама и 

категоријама потрошње износи: 

категорије и групе потрошње 
промјена 

тарифа (%) 

0,4 kV - домаћинства I ТГ 0,0000% 

0,4 kV - домаћинства II ТГ 0,0000% 

0,4 kV - домаћинства - укупно 0,0000% 

0,4 kV - остала потрошња I ТГ 3,5968% 

0,4 kV - остала потрошња II ТГ -0,7128% 

0,4 kV - остала потрошња III ТГ 0,0000% 

0,4 kV - остала потрошња IV ТГ 0,0000% 

0,4 kV - остала потрошња V ТГ -0,5571% 

0,4 kV - остала потрошња - укупно 1,1406% 

УКУПНО 0,3152% 
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У цијену услуге јавног снабдјевача није урачуната накнада за подстицање 

производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и износ пореза на 

додату вриједност које јавни снабдјевач има обавезу евидентирати на сваком 

појединачном рачуну купца, у складу са важећим прописима. 

 

У циљу правилног и благовременог информисања купаца електричне енергије, 

ФЕРК је обавијестио јавност о поднесеном приједлогу цијене услуге јавног 

снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево 

преко своје интернет странице, на којој је јавности био доступан и сам приједлог са 

пратећом документацијом и појашњењима. На основу пажљиве анализе достављеног 

приједлога цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге, ФЕРК је 

утврдио да је приједлог цијене услуге јавног снабдјевача, садржан у Прилогу 1. 

Одлуке о утврђивању приједлога цијена услуге јавног снабдјевача ЈП 

Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево за пружање универзалне услуге број: НО - 

2370/18 - 67./2. од 25.01.2018. године, утврђен у складу са Методологијом за 

утврђивање цијена услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге у 

Федерацији БиХ, те је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.  

 

ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а 

     Јасмин Бешо 

 

 


