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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-591-6/21/Р-23-460 
Датум: 29.12.2021. године 

             
На основу одредби члана 22. став 1. тачка 3. Закона о електричној енергији 
("Службени гласник Републике Српске" број 68/20), члана 33. став 1. тачка г. 
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), члана 58. став 3. тачка в) и 
члана 60. став 1. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике 
Српске" број 75/21), у поступку одузимања дозволе за обављање дјелатности 
трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и 
Херцеговине, по захтјеву "LE TRADING BH" друштва са ограниченом 
одговорношћу Бања Лука, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, 
на 23. редовној сједници, одржаној 29.12.2021. године, у Требињу, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. УКИДА СЕ Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и 
снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине број 
01-172-7/20/Р-142-93 од 28.04.2020. године, привредном друштву "LE TRADING 
BH" д.о.о. Бања Лука. 

2. Ово рјешење се објављује у "Службеном гласнику Републике Српске" и на 
интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Привредно друштво "LE TRADING BH" д.о.о. Бања Лука је корисник Дозволе за 
обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на 
територији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: подносилац захтјева), издате 
Рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем 
тексту: Регулаторна комисија) број 01-172-7/20/Р-142-93 од 28.04.2020. године на 
период важења од пет година, а које је објављено у "Службеном гласнику 
Републике Српске", број 48/20. Подносилац захтјева је, на основу одредбе члана 
58. став 2. Правилника о издавању дозвола (у даљем тексту: Правилник), поднио 
Захтјев за одузимање дозволе за обављање дјелатности трговине и 
снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, број 
201/2021 од 02.11.2021. године, који је заведен у Регулаторној комисији под 
бројем 01-591-1/21 од 02.11.2021. године. 
У поднесеном захтјеву за одузимање дозволе, подносилац захтјева као разлоге 
за одузимање дозволе наводи чињеницу да је анализом властитог пословања и 
будућих пројекција утврдио да нема више потребе за обављањем дјелатности 
трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и 
Херцеговине. 
Регулаторној комисији је достављен и захтјев за одузимање ове дозволе од 
стране Оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију у 
Федерацији Босне и Херцеговине, као и информације од Независног оператора 
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система у Босни и Херцеговини о кориснику дозволе, који су сагледани у овом 
поступку.  
Такође, овлашћено особље Регулаторне комисије је извршило вандредну 
надзорну провјеру корисника дозволе о чему је сачињен извјештај. 
На основу одредби члана 58. Правилника, Регулаторна комисија је на 21. 
редовној сједници, одржаној 09.12.2021. године, у Требињу, размотрила 
поднесени захтјев за одузимање дозволе за обављање дјелатности трговине и 
снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, 
извјештај са обављене ванредне надзорне провјере, као и друге достављене 
информације у вези са корисником дозволе и утврдила нацрт рјешења о укидању 
дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном 
енергијом на територији Босне и Херцеговине, те је донијела Закључак о јавном 
разматрању број 01-591-2/21/Р-21-419 од 09.12.2021. године. Закључком о јавном 
разматрању одређено је да се коментари на нацрт рјешења о укидању дозволе 
могу доставити до 17.12.2021. године. Регулаторне комисија је нацрт рјешења о 
укидању дозволе и закључак о јавном разматрању доставила подносиоцу 
захтјева, те објавила обавјештење за јавност на својој интернет страници и у 
дневним новинама које садржи основне информације о захтјеву, нацрту рјешења, 
поступку јавног разматрања, начину и року достављања коментара 
заинтересованих лица, те информације које се односе на могућност учешћа 
заитересованих лица у поступку укидања дозволе, уколико имају посебно право 
или правни интерес да учествују у поступку. С обзиром на разлоге наведене од 
стране подносиоца захтјева због којих је поднесен захтјев за одузимање дозволе 
од стране корисника дозволе, поступак јавног разматрања је спроведен без 
одржавања јавне расправе, у смислу одредбе члана 60. став 2. Правилника. До 
истека рока остављеног у обавјештењу за јавност, Регулаторној комисији нису 
достављeни коментари на захтјев за одузимање дозволе, ни на нацрт рјешења о 
укидању дозволе, нити захтјеви за стицање статуса заинтересованог лица за 
учешће у овом поступку.  
Одредбом члана 58. став 3. тачка в) Правилника, прописано је да се дозвола 
може одузети ''ако корисник дозволе престане да обавља дјелатност за коју је 
издата дозвола''. Имајући у виду напријед наведену одредбу Правилника, те 
цјелокупну документацију у овом поступку, оцијењено је да су се испунили услови 
за одузимање дозволе, односно одузимање овлашћења да се бави овом 
електроенергетском дјелатношћу,  па је на основу одредбе члана 22. став 1. тачка 
3. Закона о електричној енергији и одредби члана 58. Правилника, Регулаторна 
комисија одлучила као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
Тачка 2. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 20. став 3. 
Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и члану 
62. Правилника. 
Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о 
енергетици и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11). 
 

Правна поука:  Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у 
року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 
                                                                                                      Предсједник 

 

                                                                                                 Владислав Владичић 


