Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 34/14, од 05.05.2014.

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 22. априла 2014. године, донијета је

ОДЛУКА
О ОДОБРАВАЊУ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЕЛЕКТРОПРЕНОСА БИХ
ЗА ПЕРИОД 2014 – 2016. ГОДИНА
1.

Одобрава се План инвестиција Електропреноса Босне и Херцеговине а.д. Бања
Лука за период 2014 – 2016. година.
Вриједност укупних
369.671.240 КМ.

2.

улагања

предвиђених

Планом

инвестиција

износи

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 период 2014 –
2016. година на сједници Управног одбора Компаније одржаној 26. марта 2014. године.
Исти је одобрен на Скупштини акционара/дионичара одржаној 31. марта 2014. године.
План је продукт у примјени принципа и оквира планирања који су усвојени од стране
Скупштине акционара, те установљених критеријума и односа у самој структури
инвестирања.
Докуменат је припремљен у функцији реализације електроенергетског биланса на
годишњем нивоу, примјењујући основни стандардни критеријум сигурности.
План укључује активности на рјешавању свих крутих тачака у систему, санацију и
стављање у погон свих објеката преносне мреже који нису у функцији, комплетирање
свих 110 kV далеководних поља, те замјену енергетских и мрежних трансформатора по
дефинисаним критеријумима.
Примјењујући стандардни (н-1) критеријум сигурности електроенергетског система,
План је укључио неопходна појачања система. Такође је уважио захтјеве проистекле из
процеса експлоатације и одржавања, као и дефинисаног животног вијека опреме. План
динамички дефинише реализацију активности у најкраћем могућем року, уз уважавање
расположивих средстава и реалних ограничења у великом броју паралелних
инвестиција.

Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 34/14, од 05.05.2014.

Основни критеријум планирања развоја преносне мреже у електроенергетском систему
БиХ је минимизација укупних (инвестиционих и екплоатационих) трошкова уз
задовољење захтјева сигурности система.
Планом је предвиђена изградња 15 нових трансформаторских станица ТС 110/x,
проширење 16 постојећих ТС 110/x kV, те изградња 11 нових далековода називног
напона 110 kV. Планирана је реконструкција 27 постојећих ТС 110/x kV, као и 14
далековода, укључујући реконструкције једног 400 kV и пет 220 kV далековода.
Планом је предвиђена замјена транформатора у ТС Сарајево 10 (400/110 kV) и у ТС
Зеница 2 (220/110 kV), те замјена 24 енергетска трансформатора у ТС 110/x kV.
Поред инвестиција у енергетску опрему, за потребе функционисања компаније
предвиђена је реализација пословно – информационог система, опремање пословних
зграда, те набавка неопходне опреме, возила, алата и др.
Вриједност укупних улагања предвиђена Планом инвестиција за период 2014 – 2016.
година износи 369.671.240 КМ, која ће у потпуности бити реализована из сопствених
средстава.
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.
ДЕРК изражава резерву у погледу реализације планираних износа слободне
амортизације за 2014., 2015. и 2016. годину, о чему ће посвећивати посебну пажњу у
оквиру поступака одређивања потребног годишњег прихода Компаније и утврђивања
тарифа за услуге преноса електричне енергије.
На крају, ДЕРК наглашава да није спорна стручна припремљеност Плана инвестиција.
Државна регулаторна комисија за електричну енергију је свјесна сложености његове
структуре, обима и разноврсности садржаја. Комисија, међутим, уочава потребу и
корист да се овакав докуменат, убудуће, током припреме структурално успореди са
битним елементима докумената које познаје и на које обавезује европско
законодавство, уважавајући називе докумената и периоде на које се односе.
Надаље, израда ових планова мора окупљати стручне капацитете свих оних
институција у електроенергетском сектору Босне и Херцеговине чија је партиципација
незаобилазна или добродошла, и чијим ће се учешћем обезбиједити да различите
институције, свака из свог дјелокруга, дају квалификоване оцјене о техничким,
економским, финансијским и другим елементима планова и обезбиједе кохерентан
однос планова различитог карактера и временског оквира.
С друге стране, процес одобравања припремљених планова нужно отвара питања
избора најефикаснијег метода њихове презентације тијелима која га одобравају, а
посебно јасноће препознавања битних дијелова који су предмет одобрења. Државна
регулаторна комисија ће стога убудуће инсистирати на мјерама које њену задаћу и
одговорност у том смислу јасно разграничавају и усмјеравају.
Број: 05-28-16-146-3/14
22. априла 2014. године
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