Диспозитив Одлуке објављен у “Службеном гласнику БиХ” број 80/19, од 06.12.2019.

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), члана 16. и 51. Правилника о лиценцама –
Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, број 63/16), на сједници Државне
регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 27. новембра 2019. године,
донијета је

ОДЛУКА

О УКИДАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ
ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
1.

Укида се лиценца за обављање дјелатности међународне трговине електричном
енергијом Друштву “Ердал” д.о.о. Сарајево, регистарског броја 05-28-12-118-19/18,
издата 23. маја 2018. године.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а диспозитив одлуке ће бити објављен
у “Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета.
Образложење

Лиценца за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом
регистарског броја 05-28-12-118-19/18, издата је Друштву “Ердал” д.о.о. Сарајево
Одлуком број 05-28-12-118-19/18 од 23. маја 2018. године, на период од 1. јула 2018.
године до 30. јуна 2023. године.
Друштво “Ердал” је 18. септембра 2019. године, Државној регулаторној комисији за
електричну енергију (у даљњем тексту: ДЕРК) поднијело захтјев за укидање постојеће
лиценце, наводећи да се налази у финансијским проблемима због немогућности наплате
потраживања од својих купаца. Наведени захтјев је оцијењен као непотпун јер није
извршена уплата једнократне накнаде за његову обраду, прописане Одлуком о висини
једнократне накнаде за спровођење поступка у складу са Правилником о лиценцама
(“Службени гласник БиХ”, бр. 41/13 и 17/16). Стога је ДЕРК позвао подносиоца да исти
употпуни, остављајући разуман рок за отклањање недостатака захтјева, уз поучавање да
ће се сматрати да захтјев није ни поднесен, уколико се у остављеном року његови
недостаци не отклоне. У остављеном року, а ни накнадно, Друштво није отклонило
недостатке поднесеног захтјева. Дакле, Друштву “Ердал” је било познато да подношење
непотпуног захтјева за укидање лиценце и пропуштање отклањања недостатака тог
захтјева неће бити од утицаја на доспијеће његових даљњих финансијских обавеза по
основу регулаторне накнаде.
Већ су сами наводи Друштва о финансијским проблемима, изнијети у захтјеву за
укидање лиценце, а накнадно и изостанак уплате једнократне накнаде по позиву ДЕРК-а,
индицирали да је упитна његова финансијска стабилност. У међувремену су доспјеле и
обавезе Друштва по основу регулаторне накнаде за четврти квартал 2019. године које,
такође, нису измирене у прописаном року, што је дало довољно основа ДЕРК-у да, у
складу са чланом 51. став 7. Правилника о лиценцама – Пречишћени текст (“Службени
гласник БиХ”, број 2/05), својим актом број 05-14-2-335-3/19 од 9. октобра 2019. године,
иницира поступак суспензије издате лиценце, те покрене поступак укидања лиценце.
Лиценца је суспендована Одлуком ДЕРК-а број 05-28-12-335-4/19 од 16. октобра 2019.
године, уз истодобно покретање поступка укидања лиценце, о чему је донесен Закључак
број 05-28-12-335-5/19 од 16. октобра 2019. године.
ДЕРК је најприје 18. октобра 2019. године објавио у дневним новинама и на својој
интернет страници кратку обавијест за јавност, износећи разлоге покретања поступка

укидања лиценце, те остављајући рок до 25. октобра 2019. године за достављање
коментара јавности и подношење захтјева за стицање статуса умјешача у овом поступку.
Констатовано је да нису достављени коментари јавности у вези покренутог поступка
укидања лиценце, нити је било које лице кандидовало свој интерес да учествује у
поступку у својству умјешача.
Све ово дало је довољно основа ДЕРК-у да приступи припреми Нацрта одлуке о укидању
лиценце. Овај документ је 1. новембра 2019. године учињен доступним како Друштву
“Ердал”, тако и свим другим заинтересованим члановима јавности, а омогућена им је и
прилика да своје коментаре изнесу и на општој јавној расправи одржаној 7. новембра
2019. године у сједишту ДЕРК-а у Тузли, уз претходну објаву одговарајуће обавијести у
дневним новинама и на интернет страници ДЕРК-а.
Како Друштво “Ердал” и представници јавности нису узели учешће на општој јавној
расправи, нити је Друштво истицало неслагање са Приједлогом одлуке и у посљедњој
прилици до 20. новембра 2019. године, по поднеску ДЕРК-а број 05-28-12-335-22/19,
било је основано закључити да се приједлог ДЕРК-а сматра сачињеним у складу са
Законом о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и
Херцеговини и подзаконским актима који регулишу предметну материју.
Наиме, индиције о упитној финансијској стабилности Друштва “Ердал” потврђене су
изостанком измиривања обавезе по основу регулаторне накнаде за четврти квартал 2019.
године, чије је плаћање најкасније до 30. септембра 2019. године, наложено Рјешењем
ДЕРК-а број 05-28-12-370-7/18 од 18. децембра 2018. године.
Надаље, плаћање регулаторне накнаде је обавеза стипулисана тачком 6.1. Стандардних
услова за коришћење лиценце за обављање дјелатности међународне трговине
електричном енергијом (“Службени гласник БиХ”, број 14/16). Пропуштање измиривања
ове обавезе већ је само по себи разлог за укидање лиценце, како то и прописује одредба
члана 51. став (1) тачка б) алинеја 6) Правилника о лиценцама – Пречишћени текст.
Осим тога, изостанак плаћања регулаторне накнаде чврст је и поуздан показатељ да
власник лиценце крши и обавезе утврђене тачком 2.1. Стандардних услова јер је престао
испуњавати критеријум финансијске и економске способности, као један од општих
критеријума на основу којих му је издата лиценца, што је такође разлог за укидање
лиценце, сходно члану 51. став (1) тачка б) алинеја 1) наведеног Правилника. Ови
разлози су наглашавани Друштву “Ердал” у поступку суспензије лиценце, али Друштво
није налазило интереса да их отклони током спровођења поступка њеног укидања.
Изостанак финансијске стабилности лиценцираних субјеката може имати негативне
консеквенце по друге субјекте у сектору електричне енергије, функционисање тржишта
електричне енергије и квалитет снабдијевања електричном енергијом. Цијенећи
превасходно наведено, али не занемарујући финансијске импликације изостанка
плаћања регулаторне накнаде по ДЕРК, то је на основу члана 51. став (1) тачка б)
алинеје 1) и 6) Правилника о лиценцама – Пречишћени текст, одлучено као у
диспозитиву ове одлуке.
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 ове
одлуке.
Број: 05-28-12-335-24/19
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