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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 11. маја 2022. године, донесена је 

ОДЛУКА 
О ОДОБРАВАЊУ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЕЛЕКТРОПРЕНОСА БИХ  

ЗА 2022. ГОДИНУ 

1. Одобрава се План инвестиција Електропреноса Босне и Херцеговине а.д. Бања 
Лука за 2022. годину (у даљњем тексту: План инвестиција). 
Вриједност укупно одобрених улагања износи 329.469.863 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 
дефинисаним прописима 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 

Управни одбор Електропреноса Босне и Херцеговине а.д. Бања Лука, својом Одлуком 
број УО-23-5/2022 од 13. априла 2022. године усвојио је План инвестиција 
Електропреноса БиХ за 2022. годину, који је достављен на одобрење ДЕРК-у 18. априла 
2022. године. 
Тачком 3.24 Услова за кориштење лиценце за дјелатност преноса електричне енергије, 
нормирано је да Електропренос БиХ, на основу дугорочног плана развоја преносне 
мреже, израђује годишњи инвестициони план и доставља га ДЕРК-у на одобрење до 
краја новембра за наредну годину. 
Констатујући да је План инвестиција достављен са кашњењем од пет мјесеци, ДЕРК 
истиче да је у конкретном случају изостала претходна израда и достава на одобрење 
Дугорочног плана развоја преносне мреже за период 2022 – 2031. година, као основа и 
оквир за планирање и реализацију појединачних инвестиционих пројеката. Динамика 
развоја електроенергетског сектора намеће потребу перманентне анализе и годишње 
актуелизације критерија за опредјељивање структуре инвестирања кроз дугорочни план, 
како би се појединачне инвестиције предвиђене инвестиционим плановима усмјериле и 
конкретизовале на идентификоване приоритете. 
Вриједност укупно одобрених улагања износи 329.469.863 КМ и обухвата планиране 
инвестиције на јачању система, стварање техничких услова у мрежи за прикључење 
нових призводних објеката, изградњу нових електроенергетских објеката, те санацију и 



Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 33/22, од 24.05.2022. 

реконструкцију постојећих. План инвестиција садржи структуру, динамику и изворе 
финансирања за све инвестиционе пројекте, што даје довољно основа за њихову пуну 
реализацију планираном динамиком, без даљњег одлагања. 
ДЕРК није разматрао вриједност појединачних инвестиција, нити јединичне цијене 
опреме или радова које План инвестиција укључује, имајући у виду нестабилност и 
глобални тренд повећања цијена сировина, појединачне опреме и радова, али очекује 
његову проведбу на транспарентан начин, у складу с императивним нормама које 
регулишу питања јавних набавки у Босни и Херцеговини. 
Полазећи од раније идентификованих и од ДЕРК-а више пута наглашаваних проблема 
који утичу на сигурност снабдијевања, превасходно вишегодишњи проблем превисоких 
напона у преносној мрежи, ДЕРК, одобравајући достављени документ, настоји 
омогућити Компанији коначно рјешавање наведеног проблема, али и имплементацију 
других пројеката од приоритетног значаја за стабилност електроенергетског система 
Босне и Херцеговине.  
Разматрајући достављени План инвестиција, ДЕРК је става да су примарни циљеви 
сигурност снабдијевања електричном енергијом, стварање предуслова за прикључење 
нових производних објеката, односно развој и оптимизација пријеносне мреже, те да, 
одобравањем достављеног документа доприноси и даје потпору Електропреносу БиХ у 
њиховом остваривању. У свјетлу важности ових циљева и потребе реализације 
планираних пројеката, ДЕРК очекује да коначан избор начина њиховог финансирања 
(кредитна или властита средства), буде оптималан и економичан. 
Динамичност развоја легислативе Европске уније и Енергетске заједнице, уз реализовано 
и очекивано усвајање новог правног оквира у Босни и Херцеговини, те неопходна 
потреба стварања техничких претпоставки за сигурно снабдијевање електричном 
енергијом и прикључење нових производних објеката, уз чињеницу расположивости и 
оперативности финансијских средстава за планиране инвестиционе пројекте, дају 
довољно основа ДЕРК-у да одобри достављени документ, очекујући његову реализацију 
у планираном оквиру. 
ДЕРК ће пратити реализацију пројеката које укључује План инвестиција и дјеловати у 
складу за законом дефинисаним овлаштењима. 
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 Тузла Бранислава Милекић 
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