Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 17/16 од 11.3.2016.

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 57. Правилника о
лиценцама (“Службени гласник БиХ”, бр. 87/12 и 98/15), Државна регулаторна
комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 25. фебруара 2016. године,
донијела је

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

Укида се лиценца Друштву “Repower Adria” д.о.о. Сарајево за обављање
дјелатности међународне трговине електричном енергијом, издата Одлуком
Државне регулаторне комисије за електричну енергију број: 28-12-235-20/11 од 19.
јануара 2011. 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

“Repower Adria” д.о.о. Сарајево поднијело је Државној регулаторној комисији за
електричну енергију (у даљем тексту: ДЕРК) захтјев, заведен под бројем: 05-28-14-3793/15 од 12. јануара 2016. године за укидање посједујуће лиценце с обзиром на намјеру
Оснивача друштва да ликвидира Друштво, да у даљем периоду исто неће предузимати
било какве пословне активности нити да постоји даљи економски интерес за пословање
Друштва.
Наиме, подносиоцу захтјева је одлуком ДЕРК-а од 19. јануара 2012. године под бројем:
05-28-12-235-20/11 издата лиценца за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом на период од 15. фебруара 2012. године до 14. фебруара 2017. године.
Полазећи од тога да је власник лиценце слободан да у складу са својим пословним
интересима диспонира правом да одређено вријеме или трајно престане обављати
дјелатност међународне трговине електричном енергијом, да намјеру коришћења тог
права пријави регулатору, што је у смислу члана 57. став (1) тачка а) Правилника о
лиценцама и учинио избором за укидање лиценце, приложивши уредно доказ о
претходно извршеној уплати накнаде за рјешавање захтјева и прибављање регулаторним
правилима прописане одлуке, да на Нацрт одлуке ДЕРК-а о укидању лиценце утврђен 27.
јануара 2016. године није приговорио на општој јавној расправи одржаној 8. фебруара
2016. године и да је тако током цијелог поступка устрајно потврђивао своју вољу да
лиценцу престане користити, одлучено је 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: 05-28-14-379-11/15

Предсједавајући Комисије

25. фебруара 2016. године
Тузла

Милорад Тушевљак

