
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 47/20, од 04.08.2020. 

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 21. јула 2020. године, донесена је 

ОДЛУКА 
О ОДОБРАВАЊУ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЕЛЕКТРОПРЕНОСА БИХ  

ЗА 2020. ГОДИНУ 

1. Одобрава се План инвестиција Електропреноса Босне и Херцеговине а.д. Бања 
Лука за 2020. годину (у даљњем тексту: План инвестиција). 
Вриједност укупно одобрених улагања износи 173.996.693 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 Државне регулаторне комисије за електричну енергију 
(ДЕРК). 

3. План инвестиција ће се реализовати на транспарентан начин, према процедурама 
регулисаним прописима о јавним набавкама. 

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

5. Обавезују се Електропренос БиХ и Независни оператор система у Босни и 
Херцеговини да, у складу са дефинисаним процедурама, до 30. септембра 2020. 
године доставе ДЕРК-у на одобрење Дугорочни план развоја преносне мреже који 
ће садржавати све компоненте укључене у План инвестиција, као и друге потребе 
за развој система, укључујући рјешавање проблема превисоких напона. У ову 
сврху неопходно је користити све расположиве студије, укључујући и резултате 
Регионалне студије изводљивости за побољшање напонских профила.  

6. Дугорочни план развоја преносне мреже из тачке 5. ове Одлуке треба да детаљно  
елаборише оправданост и неопходност инвестиција које се у Плану инвестиција 
воде као остале инвестиције (информациони системи, телекомуникације и 
пословни објекти). 

7. Обавезује се Електропренос БиХ да до 30. септембра 2020. године детаљно 
информише ДЕРК о оправданости обима инвестиционог улагања на годишњем 
нивоу за инвестиције које се у Плану инвестиција воде као остале инвестиције 
(информациони системи, телекомуникације и пословни објекти). 

8. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном 
гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ. 
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 21. јули 2020. године  
 Тузла Никола ПЕЈИЋ 
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