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 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА                                                  
         ЗА ЕНЕРГЕТИКУ                                                                             
    РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ 
           Т Р Е Б И Њ Е   
 
 
Број: 01-412-2/08  
Датум: 22.12.2008. године 
 
 
 
На основу члана 23. став 1. алинеја 5. Закона о електричној енергији - 
пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске" број 8/08), члана 
10. став 1. тачка 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 41/04, 67/07, 113/07) и 
члана 38. став 1. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник 
Републике Српске" број 8/08), у поступку одузимања дозволе за обављање 
дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији 
Босне и Херцеговине, по захтјеву предузећа "ЕЛИНГ-ИНЖИЊЕРИНГ" д.о.о. 
Теслић, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 39. 
редовној сједници одржаној 22.12.2008. године, донијела је 
 

  
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о одузимању дозволе за обављање дјелатности  
трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији  

Босне и Херцеговине  
 

1. Предузећу "ЕЛИНГ-ИНЖИЊЕРИНГ" д.о.о Теслић  одузима се дозволa 
за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном 
енергијом на територији Босне и Херцеговине издата рјешењем 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске број 01-487-
15/08 од 11.07.2008. године.   

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у 
"Службеном гласнику Републике Српске". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Дана 16.10.2008. године Регулаторна комисија за енергетику Републике 
Српске (у даљем тексту: РЕРС) запримила Захтјев за одузимање дозволе за 
обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на 
територији Босне и Херцеговине предузећа "ЕЛИНГ-ИНЖИЊЕРИНГ" д.о.о. 
Теслић број 508-08 од 13.10.2008. године. У захтјеву се тражи одузимање ове 
дозволе из разлога што се не обавља, нити се намјерава обављати ова 
електроенергетска дјелатност. Иако овај захтјев није поднесен на 
прописаном обрасцу, узет је у разматрање јер је поднесен у складу са 
чланом  38. став 2. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник 
Републике Српске" број 8/08) и у њему је изнијета јасна намјера корисника 
дозволе да неће обављати дјелатност трговине и снабдијевања електричном 
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енергијом на територији Босне и Херцеговине, те што постоје и други разлози 
за одузимање дозволе. 
РЕРС је дана 20.11.2008. године објавио саопштење за јавност о поднесеном 
захтјеву за одузимање дозволе. Омогућено је заинтересованим лицима да 
могу поднијети своје коментаре, као и захтјев за стицање статуса умјешача у 
овом поступку до 01.12.2008. године. У остављеном року нису достављани 
коментари нити захтјеви за стицање статуса умјешача.  
На 38. редовној сједници одржаној 08.12.2008. године РЕРС је  утврдио нацрт 
рјешења о одузимању дозволе за обављање дјелатности трговине и 
снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине 
подносиоцу захтјева. Објављен је нацрт рјешења и обавјештење за јавност, 
те је омогућено подносиоцу захтјева и заинтересованим лицима да поднесу 
коментаре на нацрт рјешења у писаној форми у року од 8 дана. У 
остављеном року није било поднесених коментара. 
Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном 
енергијом на територији Босне и Херцеговине издата је предузећу "ЕЛИНГ-
ИНЖИЊЕРИНГ" д.о.о. Теслић, на његов захтјев, на 31. редовној сједници 
одржаној 11.07.2008. године рјешењем број 01-487-15/08. Саставни дио овога 
рјешења су Услови дозволе за обављање дјелатности трговине и 
снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, 
којима су утврђени услови за обављање наведене дјелатности.  
На основу навода из захтјева и евиденција РЕРС-а утврђено је да корисник 
дозволе од момента издавања дозволе, није достављао РЕРС-у извјештаје у 
вези са обављањем дјелатности трговине и снабдијевања електричном 
енергијом на територији Босне и Херцеговине, чиме је починио повреду тачке  
6.10. Услова дозволе, а што је и у супротности са, чланом 2. став 1. и чланом 
12. Правилника о извјештавању ("Службени гласник Републике Српске" број 
61/07). Такође је утврђено да корисник дозволе није испоштовао услов 
дозволе, који се односи на плаћање регулаторне накнаде, прописане тачком 
4. Рјешења о издавању дозволе, а која је утврђена на основу члана 25. 
Закона о електричној енергији - пречишћени текст (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 8/08) и одредбама Одлуке о регулаторној накнади за 
2008. годину ("Службени гласник Републике Српске", број 32/08). 
Корисник дозволе ни након опомене није отклонио наведене  недостатке, који 
се односе на напријед наведене обавезе утврђене рјешењем и условима 
издате дозволе.    
Чланом 38. став 2. Правилника о издавању дозвола прописано је да 
"поступак одузимања дозволе могу захтијевати РЕРС, корисник дозволе или 
заинтересовано лице", а чланом 38. став 3. Правилника о издавању дозвола 
прописани су, између осталих, слиједећи разлози за одузимање дозволе: 

a) ако корисник дозволе не поштује услове и рокове утврђене дозволом, 
b) ако корисник дозволе одлучи да не обавља дјелатност за коју је издата 

дозвола, 
      ж) ако корисник дозволе не плаћа уредно регулаторну накнаду.  
Имајући у виду чињенице да се корисник дозволе у писаној форми 
недвосмислено изјаснио да не обавља ову дјелатност и да нема намјеру да 
је убудуће обавља, те да захтијева одузимање дозволе, као и да корисник 






