Диспозитив Одлуке објављен у “Службеном гласнику БиХ” број 76/21, од 17.12.2021.

На основу чл. 4.2, 4.7. и 7.5. 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), члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за
електричну енергију (“Службени гласник БиХ”, број 2/05) и члана 51. Правилника о
лиценцама – Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, број 63/16), Државна
регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 8. децембра 2021.
године, донијела је

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ
ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
(1)

Укида се лиценца за обављање дјелатности међународне трговине електричном
енергијом издата правном лицу “LE Trading BH” д.о.о. Бања Лука Одлуком
Државне регулаторне комисије за електричну енергију број 05-28-12-192-22/20 од
28. јула 2020. године, на захтјев власника лиценце.

(2)

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

Правно лице “LE Trading BH” д.о.о. Бања Лука (у даљњем тексту: подносилац захтјева)
поднијело је Државној регулаторној комисији за електричну енергију (у даљњем тексту:
ДЕРК) захтјев, заведен под бројем 05-28-12-297-1/21 од 28. октобра 2021. године, за
укидање посједујуће лиценце с обзиром на пословну одлуку управљачких структура овог
правног лица о престанку даљњег обављања дјелатности међународне трговине
електричном енергијом.
Наиме, подносиоцу захтјева је Одлуком ДЕРК-а од 28. јула 2020. године под бројем 0528-12-192-22/20, издата лиценца за обављање дјелатности међународне трговине
електричном енергијом на период од 1. септембра 2020. године до 31. августа 2025.
године.
Уз захтјев за укидање лиценце није поднијет доказ о претходно уплаћеној накнади за
његову обраду, прописаној Одлуком о висини једнократне накнаде за спровођење
поступка у складу са Правилником о лиценцама (“Службени гласник БиХ”, бр. 41/13 и
17/16), о чему је упознат подносилац захтјева.
Будући да уплата накнаде није извршена, а имајући у виду да је ДЕРК констатовао
озбиљна кршења Стандардних услова за коришћење лиценце за обављање дјелатности
међународне трговине електричном енергијом (“Службени гласник БиХ”, број 14/16),
Одлуком ДЕРК-а број 05-14-2-165-11/21 од 9. новембра 2021. године, подносиоцу
захтјева суспендована је раније издата лиценца. Истодобно, Закључком број 05-28-12306-1/21 покренут је поступак њеног укидања на иницијативу ДЕРК-а. Разлози за
овакво поступање налазили су се у чињеници да је Оператор за обновљиве изворе и
ефикасну когенерацију дописом број 02-1-2020-1/21 од 27. октобра 2021. обавијестио
подносиоца захтјева, ДЕРК и Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске о
блокади рачуна због неизвршења плаћања преузетих обавеза према Уговору о уређењу
међусобних односа. Поред наведеног, Независни оператор система у Босни и
Херцеговини (НОС БиХ) је дописом број 1217-1/21 од 28. октобра 2021. године
обавијестио ДЕРК да је истог дана власник лиценце на одређено вријеме искључен са
тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини, због неиспуњавања
финансијских обавеза према НОС-у БиХ, а које су дефинисане Тржишним правилима,

Уговором о балансној одговорности и релевантним одлукама ДЕРК-а. Закључку да
изостаје финансијска стабилности регулисаног субјекта и одлукама ДЕРК-а о
суспензији лиценце и покретању поступка њеног укидања, допринијела је и чињеница
да подносилац захтјева није измирио обавезе ни према ДЕРК-у по основу регулаторне
накнаде за IV квартал 2021. године. О предузетим радњама и донесеним актима ДЕРК-а
упознат је подносилац захтјева, а у дневним новинама и на званичној интернет
презентацији ДЕРК-а објављено је и обавјештење за јавност у поступку укидања
лиценце, којом су сва заинтересована лица позвана да до 26. новембра 2021. године
поднесу своје коментаре у вези са предметом поступка или захтјев за стицање статуса
умјешача у покренутом поступку укидања лиценце. У остављеном року, ДЕРК-у нису
достављени коментари, нити је било поднесених захтјева за стицање статуса умјешача.
У међувремену, подносилац захтјева је у периоду од 22. до 26. новембра 2021. године
комплетирао потребне уплате на име накнаде за обраду раније поднесеног захтјева за
укидање лиценце, као и измирења дуговања према ДЕРК-у по основу регулаторне
накнаде за IV квартал 2021. године. Полазећи од тога да спровођење поступка укидања
лиценце на иницијативу ДЕРК-а, на начин прописан Правилником о лиценцама –
Пречишћени текст, изискује одржавање јавне расправе, уз претходно објављивање
одговарајућег обавјештења у дневним новинама које се дистрибуирају на територији
цијеле Босне и Херцеговине, значајно је дуготрајнији у односу на поступак који се води
на захтјев власника лиценце. Имајући то у виду, као и интерес подносиоца захтјева да
престане обављати дјелатност међународне трговине електричном енергијом, то је на
основу члана 51. став 1. тачка а) 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.

Број: 05-28-12-297-3/21

Предсједавајућа Комисије

8. децембар 2021. године
Тузла

Бранислава Милекић

2

