Диспозитив Одлуке објављен у “Службеном гласнику БиХ” број 45/22, од 8. 7.2022.

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), на сједници Државне
регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 28. јуна 2022. године, донијета
је

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

Укида се привремена лиценца за обављање дјелатности међународне трговине
електричном енергијом издата правном лицу “Б.С.И.” друштво са ограниченом
одговорношћу за производњу и трговину феролегурама Јајце, Одлуком Државне
регулаторне комисије за електричну енергију број 05-28-12-132-18/21 од 30. јуна
2021. 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 “Б.С.И.” д.о.о. Јајце поднијело је Државној регулаторној комисији за
електричну енергију (у даљњем тексту: ДЕРК) захтјев, заведен под бројем 05-28-13-1662/22 од 21. јуна 2022. године, за укидање посједујуће привремене лиценце, с обзиром на
извршену статусну промјену, односно извршено припајање овог привредног друштва
привредном друштву “R-S Silicon” д.о.о. Мркоњић Град.
Наиме, подносиоцу захтјева је Одлуком ДЕРК-а од 30. јуна 2021. године под бројем 0528-12-132-18/21 издата привремена лиценца за обављање дјелатности међународне
трговине електричном енергијом на период од 1. јула 2021. године до 30. јуна 2023.
године.
Полазећи од тога да током пословања привредног друштва могу постојати потребе за
одређеним статусним промјенама, укључујући и припајање другом привредном
друштву, што је у конкретном случају и учињено, да власник привремене лиценце
наставља своје пословање у оквиру привредног друштва “R-S Silicon” д.о.о. Мркоњић
Град као универзалног правног сљедника, да је измирио све доспјеле финансијске, као и
остале обавезе по основу издате привремене лиценце, а о пословној одлуци да више не
обавља дјелатност међународне трговине електричном енергијом, у складу са чланом 51.
став 1. тачка а) Правилника о лиценцама – Пречишћени текст, обавијестио регулатора
поднесеним захтјевом за укидање привремене лиценце, уз претходно извршену уплату
накнаде за рјешавање захтјева, 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.
Број: 05-28-13-166-3/22
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