Диспозитив Одлуке објављен у “Службеном гласнику БиХ” број 42/21, од 09.07.2021.

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 члана 16. Правилника о лиценцама – Пречишћени
текст (“Службени гласник БиХ”, број 63/16), рјешавајући по захтјеву “Б.С.И.” друштво са
ограниченом одговорношћу за производњу и трговину феролегурама, Јајце, број 05-28-12132-1/21 од 7. априла 2021. године, на сједници Државне регулаторне комисије за
електричну енергију, одржаној 30. јуна 2021. године, донијета је

ОДЛУКА
О ИЗДАВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ДЈЕЛАТНОСТ МЕЂУНАРОДНЕ
ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
1.
2.

3.
4.
5.

Издаје се привремена лиценца правном лицу “Б.С.И.” друштво са ограниченом
одговорношћу за производњу и трговину феролегурама, Јајце, за обављање
дјелатности међународне трговине електричном енергијом.
Привремена лиценца из тачке 1. ове Одлуке издаје се за период од 1. јула 2021.
године до 30. јуна 2023. године и користи се у складу са Стандардним условима за
коришћење лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном
енергијом (“Службени гласник БиХ”, број 14/16).
Привремена лиценца за обављање дјелатности међународне трговине електричном
енергијом саставни је дио ове Одлуке.
Власник привремене лиценце је у обавези плаћати регулаторну накнаду у периоду
важења привремене лиценце, на начин и у роковима утврђеним посебним актом.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а њен диспозитив ће бити објављен у
“Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета.
Образложење

Правно лице “Б.С.И.” друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину
феролегурама (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 05-28-12-132-1/21 од 7. априла 2021. године, а који је
допуњен 20. маја 2021. године.
Сходно члану 7. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије
у БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) за активност међународне
трговине електричном енергијом потребна је лиценца ДЕРК–а, а подносилац захтјева је
дужан задовољити услове и критеријуме за издавање лиценце које својим правилима и
прописима одреди ДЕРК.
Захтјев је поднијет на прописаним обрасцима, са доказом о претходно извршеној уплати
накнаде за рјешавање захтјева и релевантним документима који су, поднијети уз захтјев
или достављени накнадно на тражење ДЕРК–а, омогућили ДЕРК–у да разумије, разматра
и одлучује о поднијетом захтјеву, о чему је обавијестио подносиоца захтјева својим
актом број 05-28-12-132-5/21 од 25. маја 2021. године.
По прегледу и провјери свих формалних елемената захтјева ДЕРК је најприје 26. маја
2021. године објавио у дневним новинама и на својој интернет страници кратко
обавјештење за јавност сумирајући захтјев за лиценцу и одредио рок до 2. јуна 2021.
године за достављање коментара јавности на поднијети захтјев за издавање лиценце.

ДЕРК је констатовао да нису достављени коментари јавности у вези поднијетог захтјева
за додјелу лиценце, нити је на јавни позив ДЕРК–а било које лице кандидовало свој
интерес да учествује у поступку у својству умјешача.
ДЕРК је извршио провјеру података, докумената и информација приложених уз захтјев
и утврдио да исти свједоче о техничким, правним и финансијским могућностима
подносиоца захтјева да испуни све критеријуме, услове и стандарде прописане законом,
правилима и прописима ДЕРК–а за додјелу лиценце за обављање дјелатности
међународне трговине. Уважавајући чињеницу да је захтјев за издавање лиценце први
пут поднесен, ДЕРК се, у складу са чланом 5. став 4. Правилника о лиценцама –
Пречишћени текст, опредијелио за издавање привремене лиценце у трајању од двије
године.
Стога је припремљен Нацрт одлуке о издавању привремене лиценце, која се користи у
складу са Стандардним условима за коришћење лиценце за обављање дјелатности
међународне трговине електричном енергијом. Овај документ је од 4. јуна 2021. године
учињен доступним подносиоцу захтјева, као и свим другим заинтересованим члановима
јавности, а омогућена им је прилика да изнесу своје коментаре и на општој јавној
расправи обављеној 10. јуна 2021. године у сједишту ДЕРК-а у Тузли, уз претходну
објаву одговарајућег обавјештења у дневним новинама и објаву документа на интернет
страници ДЕРК–а.
Након додатне прилике, по достављању Приједлога одлуке актом ДЕРК-а број 05-28-12132-16/21, подносилац захтјева није имао коментара, па је било основано закључити да
се приједлог ДЕРК–а сматра сачињеним у складу са Законом о преносу, регулатору и
оператору система електричне енегије у БиХ и подзаконским прописима који регулишу
предметну материју.
На основу свега напријед наведеног, те респектујући и чињеницу да је подносиоцу
захтјева 29. јуна 2021. године издата дозвола Регулаторне комисије за енергију у
Федерацији Босне и Херцеговине за снабдијевање електричном енергијом – дозвола II
реда у трајању од двије године, ДЕРК је одлучио 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.
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