Објављено у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 17/16 од 11.3.2016.
На основу члана 4.2 Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и
1/11) и члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну
енергију (“Службени гласник БиХ”, број 2/05), на сједници Државне регулаторне
комисије за електричну енергију одржаној 3. марта 2016. године, донешена је

ОДЛУКА
О ОДОБРАВАЊУ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
1.

Одобрава се План инвестиција Електропреноса Босне и Херцеговине а.д. Бања
Лука за 2016. годину, без позиције A-II-1-1 која се односи на изградњу ТС
Станари.
Вриједност укупно одобрених улагања износи 276.789.416 КМ.

2.

План инвестиција садржи структуру и динамику реализације планираних
инвестиција, са изворима финансирања.
Вриједност појединачних инвестиција и јединичне цијене опреме и радова нису
предмет разматрања ДЕРК-а.

3.

План инвестиција реализоваће се на транспарентан начин, према процедурама
прописаним Законом о јавним набавкама.

4.

ДЕРК ће пратити реализацију Плана инвестиција, у складу са својим
овлашћењима.

5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном
гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.
Образложење

Електропренос Босне и Херцеговине усвојио је План инвестиција за 2016. годину (у
даљњем тексту: План инвестиција) одлуком Управног одбора Компаније број: 2-УО04/2016 од 29. јануара 2016. године.
У оквир за израду плана уз потпуно уважавање техничких и економских критеријума
планирања укључене су и одлуке и закључци Управе и Управног одбора Компаније, те
Скупштине акционара, чиме су установљени критеријуми и односи у самој структури
инвестирања. Приликом израде Плана инвестиција коришћен је План инвестиција за
период 2015 – 2017. година, као и Дугорочни план развоја преносне мреже за период
2015 – 2024. година, одобрен Одлуком ДЕРК-а број: 05-28-16-068-3/16 од 3. марта 2016.
године.
План инвестиција је припремљен у функцији реализације електроенергетског биланса
на годишњем нивоу, примјењујући стандардне критерије безбједности.
План укључује активности на рјешавању крутих тачака у систему, санацију и стављање
у погон објеката преносне мреже који нису у функцији, комплетирање 110 kV
далеководних поља, те замјену енергетских и мрежних трансформатора по
дефинисаним критеријумима.
Примјењујући стандардни (n-1) критеријум безбједности електроенергетског система,
План инвестиција укључује неопходна појачања система и уважава захтјеве из процеса

Објављено у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 17/16 од 11.3.2016.
експлоатације и одржавања, као и дефинисаног животног вијека опреме. План
динамички дефинише реализацију активности у најкраћем могућем року, у оквиру расположивих средстава и реалних ограничења у великом броју паралелних инвестиција.
Основни критеријум планирања развоја преносне мреже у електроенергетском систему
БиХ је минимизација укупних (инвестиционих и експлоатационих) трошкова уз
задовољење захтјева безбједности система.
Приликом разматрања Плана инвестиција за 2016. годину, а због недостатка података,
ДЕРК није узео у обзир позицију A-II-1-11 која се односи на изградњу ТС Станари.
Сходно томе, позиција A-II-1-11 у износу од 6.000.000 КМ није одобрена овом
одлуком.
Поред инвестиција у енергетску опрему, за потребе функционисања Компаније
предвиђа се реализација пословно–информационог система, јединственог телекомуникационог система и система за управљање документима (DMS – Document management
system), система за коришћење дигиталног потписа, те реконструкција и опремање
пословних зграда, набавка неопходне опреме, возила, алата и др.
Вриједност укупних улагања према достављеном Плану инвестиција за 2016. годину
износи 282.789.416 КМ, од чега укупна сопствена жирална средства износе 271.229.477
КМ, сопствени рад 5.265.523 КМ, раније обезбијеђена опрема и материјал 4.887.416 КМ
те накнада за прикључак односно њен варијабилни дио у износу од 1.407.000 КМ.
Укупна сопствена жирална средства у 2016. години обухватају пренесена средства по
Плану инвестиција за 2015. годину у износу од 242.360.524 КМ од чега су уговорена
средства 68.523.466 КМ, средства за инвестиционе пројекте код којих су процедуре
набавки у току у износу од 56.400.000 КМ, средства за инвестиционе пројекте код којих
су процедуре набавки у припреми 7.917.908 КМ и неуговорена средства расположива за
уговарање у износу од 109.519.150 КМ. Жирална средства на бази слободне
амортизације за 2016. годину износе 28.868.953 КМ.
Средства расположива за улагање у 2016. години износе 138.388.103 КМ.
Државна регулаторна комисија за електричну енергију није разматрала вриједност појединачних инвестиција нити јединичне цијене опреме и радова које План укључује, јер
очекује његову транспарентну реализацију, према процедурама прописаним Законом о
јавним набавкама. ДЕРК ће пратити реализацију Плана инвестиција, у складу са својим
овлашћењима.
Број: 05-28-16-75-2/16
3. марта 2016. године
Тузла
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