На основу чл. 4.2, 4.7. и 7. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11),
члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију
(“Службени гласник БиХ”, број 2/05) и чл. 16. и 51. став 6. Правилника о лиценцама –
Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, број 63/16), на сједници Државне
регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 11. марта 2020. године, донијета је

ОДЛУКА

О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
1.

Одбија се захтјев за издавање лиценце за обављање дјелатности међународне
трговине електричном енергијом, поднесен 9. децембра 2019. године од стране
Друштва “Иноземни центар трговине” д.о.о. Широки Бријег.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном
гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета.
Образложење

Друштво “Иноземни центар трговине” д.о.о. Широки Бријег (у даљњем тексту:
подносилац захтјева) поднијело је Државној регулаторној комисији за електричну
енергију (у даљњем тексту: ДЕРК) захтјев за издавање лиценце за обављање дјелатности
међународне трговине електричном енергијом, запримљен под бројем 05-28-12-420-1/19
од 9. децембра 2019. године.
Захтјев је поднијет на прописаним обрасцима, са доказом о претходној уплати накнаде за
рјешавање захтјева и релевантним документима који су омогућили ДЕРК–у да разумије,
разматра и одлучује о поднијетом захтјеву.
Сходно Правилнику о лиценцама – Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, број
63/16), прије мериторног одлучивања о поднесеном захтјеву, врши се преглед и провјера
свих формалних елемената захтјева, те је ДЕРК, у складу са чланом 8. наведеног
Правилника, Закључком број 05-28-12-420-2/19 од 27. децембра 2019. године, утврдио да
је поднесени захтјев комплетан и поднијет у складу са правилима и прописима ДЕРК-а. О
овој чињеници подносилац захтјева је обавијештен актом ДЕРК-а број 05-28-12-420-3/15
од 27. децембра 2019. године.
ДЕРК је, потом, 30. децембра 2019. године објавио у три дневна листа која су доступна на
цијелој територији Босне и Херцеговине, као и на својој интернет страници кратку обавијест
за јавност сумирајући захтјев за лиценцу и одредио рок до 15. јануара 2020. године за
достављање коментара јавности на поднијети захтјев за издавање лиценце.
По овом позиву ДЕРК-а нити једно лице није исказало интерес да изврши увид у
поднесени захтјев и пратећу документацију, достави коментаре или учествује у поступку у
својству умјешача.
Након истека рока у којем је јавност имала прилику дати своје коментаре и захтијевати
учествовање у овом поступку, приступљено је оцјени и провјери података, докумената и
информација приложених уз захтјев за издавање лиценце.
У овој фази поступка, анализом и провјером достављених докумената утврђено је да је
подносилац захтјева већ био власник лиценце за обављање дјелатности међународне
трговине електричном енергијом. Наиме, увидом у документацију достављену уз захтјев и
то Актуелни извод из судског регистра, издат 11. октобра 2019. године од стране
Општинског суда у Широком Бријегу, утврђено је да је подносилац захтјева до 13.

септембра 2018. године пословао под називом “Проенерџи” д.о.о. Мостар, са сједиштем у
Мостару, Бишће Поље бб. Дакле, ван сваке сумње је у питању исто правно лице, сада са
измјењеним називом и сједиштем.
Друштво “Проенерџи” д.о.о. Мостар посједовало је лиценцу за обављање дјелатности
међународне трговине електричном енергијом, издату од стране ДЕРК-а 25. фебруара
2015. године, регистарског броја 05-28-12-305-17/14, на период од 28. марта 2015. године
до 27. марта 2020. године. Поменута лиценца је на захтјев овог Друштва укинута Одлуком
ДЕРК-а број 05-28-12-36-3/18 од 7. фебруара 2018. године.
Наведене чињенице су правно релевантне за одлучивање по поднесеном захтјеву. Наиме,
сходно Правилнику о лиценцама – Пречишћени текст, власници лиценце су слободни да у
складу са својим пословним интересима диспонирају правом да одређено вријеме или
трајно престану обављати лиценцирану дјелатност. Међутим, конзумирање права на
укидање лиценце, према одредби члана 51. став 6. Правилника о лиценцама – Пречишћени
текст, посљедује немогућношћу подношења захтјева за издавање било које врсте лиценце у
наредних пет година. При томе је ово ограничење везано само за околност укидања
лиценце, гдје су без утицаја начин или разлози укидања.
Како правила о лиценцама нормирају претходно испитивање формалних елемената
захтјева, док анализа достављене документације слиједи тек након утврђивања
комплетности захтјева, а чињеница да је у питању исто правно лице није очигледна, него
је констатована приликом прегледа и оцјене достављене документације, ДЕРК је,
утврђујући комплетност захтјева, већ започео разматрање истог. Због наведеног, као и
због настојања да се подносиоцу захтјева омогући изјашњавање о свим чињеницама и
околностима јер се не удовољава поднијетом захтјеву, без обзира што, сходно
Правилнику, у конкретном случају захтјев за издавање нове лиценце није ни могао бити
поднесен, ДЕРК захтјев није одбацио.
Стога је припремљен Нацрт одлуке о одбијању захтјева за издавање лиценце за обављање
дјелатности међународне трговине електричном енергијом. Овај документ је од 30.
јануара 2020. године учињен доступним подносиоцу захтјева, као и свим другим
заинтересованим члановима јавности, са позивом да своје коментаре доставе до 6.
фебруара 2020. године, а омогућена им је прилика да изнесу своје коментаре и на општој
јавној расправи одржаној 5. фебруара 2020. године у сједишту ДЕРК–а у Тузли, уз
претходну објаву одговарајућег обавјештења у дневним листовима и објаву документа на
интернет страници ДЕРК–а.
У остављеном року ДЕРК-у нису упућени никакви коментари, нити је јавност исказала
свој интерес да изврши увид у Нацрт одлуке. На заказану општу јавну расправу нису
приступили представници подносиоца захтјева, као ни представници јавности.
Ове чињенице су констатоване и у новом нацрту одлуке који је, уз акт ДЕРК-а број 05-2812-420-15/19 од 17. фебруара 2020. године, подносиоцу захтјева уручен 19. фебруара 2020.
године, уз омогућавање да у року од осам дана ДЕРК-у упути коментаре. Ни у овој,
посљедњој прилици подносилац захтјева није исказао интерес да приговори ставу и
наводима ДЕРК-а који су му презентовани током поступка.
Имајући у виду наведено, као и императивну нарав одредбе члана 51. став 6. Правилника
о лиценцама – Пречишћени текст, која не оставља простора ДЕРК-у за дискреционо
одлучивање и слободну процјену утицаја чињенице укидања и разлога због којих је дошло
до укидања претходне лиценце на одлучивање о новом захтјеву за издавање лиценце и
цјелисходност издавања нове лиценце, донесена је одлука као у диспозитиву.
2

У складу са чланом 9.2 Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне
енергије у Босни и Херцеговини, против ове Одлуке може се покренути поступак пред
Судом Босне и Херцеговине подношењем тужбе у року од 60 дана од дана пријема.
Број: 05-28-12-420-16/19
11. марта 2020. године
Тузла

Предсједавајући Комисије
Суад Зељковић
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