
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 70/21, од 16.11.2021.  
 
Наоснову 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 51. Правилника о лиценцама – 
Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, број 63/16), на сједници Државне 
регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 9. новембра 2021. године, 
донијета је 

ОДЛУКА 
О СУСПЕНЗИЈИ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ 

ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

1. Суспендује се лиценца за обављање дјелатности међународне трговине 
електричном енергијом, издата правном лицу “LE Trading BH” д.о.о. Бања Лука 
Одлуком број 05-28-12-192-22/20 (“Службени гласник БиХ” број 48/20), због 
нарочитих кршења одредби услова за коришћење лиценце. 

2. Лиценца из тачке 1. ове одлуке се суспендује од 9. новембра 2021. године до 
даљњег. 

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

Образложење 
Правном лицу “LE Trading BH” д.о.о. Бања Лука (у даљњем тексту: власник лиценце) је 
Одлуком Државне регулаторне комисије за електричну енергију (у даљњем тексту: 
ДЕРК) број 05-28-12-192-22/20 од 28. јула 2020. године, издата лиценца за обављање 
дјелатности међународне трговине електричном енергијом за период од 1. септембра 
2020. године до 31. августа 2025. године. 
Оператор за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију Федерације Босне и 
Херцеговине је дописом број 02-1-2020-1/21 од 27. октобра 2021. године обавијестио 
власника лиценце, ДЕРК и Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске о 
блокади рачуна власника лиценце, због неизвршења плаћања преузетих обавеза према 
Уговору о уређењу међусобних односа. 
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. 
Поред наведеног, Одлуком о издавању лиценце за дјелатност међународне трговине 
електричном енергијом број 05-28-12-192-22/20 од 28. јула 2020. године је прописано 
да је власник лиценце у обавези плаћати регулаторну накнаду у периоду важења 
лиценце, на начин и у роковима утврђеним посебним актом. Рјешењем о плаћању 
регулаторне накнаде за 2021. годину број 05-28-12-308-21/20 од 9. децембра 2020. 
године, власнику лиценце је наложено плаћање регулаторне накнаде за 2021. годину у 
укупном износу од 26.000,00 КМ, који износ се плаћа квартално унапријед, у четири 
једнака дијела од по 6.500,00 КМ. С тим у вези, наведеним рјешењем је прописано 
плаћање регулаторне накнаде за I квартал 2021. до 31. јануара 2021. године, за II 
квартал до31. марта 2021. године, за III квартал до 30. јуна 2021. године, те за IV 
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квартал 2021. године до 30. септембра 2021. године. Међутим, власник лиценце није 
поступио по наведеном рјешењу и испунио обавезе према ДЕРК-у у погледу плаћања 
регулаторне накнаде за IVквартал 2021. године. 
Власник лиценце се није очитовао по питању испуњавања напријед наведених обавеза. 
Међутим, 28. октобра 2021. године обратио се захтјевом за укидање лиценце за 
обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом, регистарског 
броја 05-28-12-192-23/2. Како у вези са поднијетим захтјевом није извршена уплата 
накнаде за обраду истог, прописана Одлуком о висини једнократне накнаде за 
спровођење поступка у складу са Правилником о лиценцама (“Службени гласник БиХ”, 
бр. 41/13 и 17/16), власник лиценце је упознат са обавезом уплате, али како уплата до 
дана доношења ове одлуке није извршена, захтјев за укидање лиценце није се могао 
сматрати комплетним. 
Тачком 2.1. Стандардних услова за коришћење лиценце за обављање дјелатности 
међународне трговине електричном енергијом (“Службени гласник БиХ”, број 14/16) 
прописано је да је власник лиценце дужан у току коришћења лиценце перманентно 
задовољавати опште и специфичне критеријуме утврђене Правилником о лиценцама на 
основу којих му је лиценца издата и подносити ДЕРК-у одговарајуће доказе о томе. 
Један од општих критеријума за доношење одлуке о издавању лиценце, прописан 
чланом 26. Правилника о лиценцама – Пречишћен итекст, јесу економске и 
финансијске способности подносиоца захтјева. 
Уконкретном случају, све изнијете чињенице довољан су основ за оцјену да тренутно 
изостаје финансијска способност власника лиценце да обавља лиценцирану дјелатност, 
односно да су у питању нарочита кршења одредби услова за коришћење лиценце. 
Имајући у виду да је чланом 51. став 8. Правилника о лиценцама – Пречишћени текст, 
прописано да се у наведеном случају лиценца суспендује без обављања јавне расправе, 
то је, на основу члана 51. став 7. поменутог правилника, одлучено као у диспозитиву 
ове одлуке. 
Ускладу 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: 05-14-2-165-11/21 Предсједавајућа Комисије 
 9.новембра 2021. године  
 Тузла Бранислава Милекић 
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