На основу члана 4.2. и 4.7. 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 33. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну
енергију (“Службени гласник БиХ”, број 2/05) и члана 51. став (7) Правилника о
лиценцама – Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, број 63/16), на сједници
Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 11. марта 2020. године,
донијета је
ОДЛУКА
О ПРОДУЖЕЊУ СУСПЕНЗИЈЕ ПРИВРЕМЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ
1.

2.

Продужава се суспензија привремене лиценце за обављање дјелатности
међународне трговине електричном енергијом, издата Друштву “Алуминиј Трејд”
д.о.о. Мостар, регистарског броја 05-28-12-131-18/18, до њеног истека, односно до
31. маја 2020. године.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Диспозитив Одлуке ће бити објављен у
“Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета.
Образложење

Друштву “Алуминиј Трејд” д.о.о., са сједиштем у Мостару, Баћевци бб, Одлуком
Државне регулаторне комисије за електричну енергију (у даљњем тексту: ДЕРК) број 0528-12-131-18/18 од 23. маја 2018. године, издата је привремена лиценца за обављање
дјелатности међународне трговине електричном енергијом, на период од 1. јуна 2018.
године до 31. маја 2020. године.
Власник привремене лиценце је захтјевом од 13. марта 2019. године, заведеним под
бројем 05-28-12-137-1/19, тражио суспензију привремене лиценце, почев од 1. априла
2019. године.
Поступајући по поднесеном захтјеву, а имајући у виду одредбе члана 51. став 9.
Правилника о лиценцама – Пречишћени текст које ограничавају трајање суспензије
лиценце по захтјеву власника на највише годину дана, Одлуком ДЕРК-а број 05-28-12137-7/19 од 27. марта 2019. године, извршена је суспензија предметне лиценце почев од
1. априла 2019. године, а најкасније до 31. марта 2020. године.
Током трајања тражене суспензије, власник привремене лиценце није исказивао интерес
за поновно обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом,
односно није упућивао захтјев за престанак суспензије.
Имајући у виду да је ДЕРК-у достављено Рјешење Регулаторне комисије за енергију у
Федерацији Босне и Херцеговине (ФЕРК) број 06-03-139-04/3/19 од 27. фебруара 2019.
године, којим је Друштву “Алуминиј Трејд” одузета дозвола за снабдијевање
електричном енергијом – дозвола II реда, а полазећи од чињенице да тражена суспензија
истиче закључно са 31. мартом 2020. године, ДЕРК је од наведеног Друштва, актом број
05-28-12-56-1/20, тражио да до 15. фебруара 2020. године достави доказе да су остварене
претпоставке за поновно издавање одговарајуће лиценце ФЕРК-а. Истим актом Друштво
је упознато са активностима које ДЕРК намјерава предузети, ако се у остављеном року не
доставе тражени докази.
Иако је наведени акт ДЕРК-а власнику привремене лиценце уручен 7. фебруара 2020.
године, у остављеном року, али ни накнадно, није потврђено да су испуњене
претпоставке за исходовање одговарајуће лиценце ФЕРК-а, нити се власник лиценце
очитовао да више не намјерава обављати дјелатност међународне трговине електричном
енергијом.

Сходно тачки 2.1. Стандардних услова за коришћење лиценце за обављање дјелатности
међународне трговине електричном енергијом (у даљњем тексту: Стандардни услови),
власник лиценце је дужан перманентно испуњавати опште и специфичне критеријуме
утврђене Правилником о лиценцама. Један од посебних критериумја за издавање лиценце
за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом, утврђен чланом
30. став 1. тачка е) Правилника о лиценцама – Пречишћени текст, јесу остварене
претпоставке за издавање одговарајуће лиценце ентитетских регулатора, прије почетка
обављања дјелатности међународне трговине на основу лиценце ДЕРК-а. Дакле, поред
тога што подносилац захтјева мора доказати да су остварене претпоставке за издавање
одговарајуће лиценце ентитетских регулатора у тренутку одлучивања ДЕРК-а о захтјеву
за издавање лиценце за међународну трговину електричном енергијом, власник лиценце
тај критеријум мора испуњавати перманентно током трајања лиценце ДЕРК-а, односно у
сваком тренутку посједовати лиценцу ентитетског регулатора или барем доказати да су
остварене претпоставке за њено издавање.
Друштво “Алуминиј Трејд” нема дозволу ФЕРК-а, нити је на позив ДЕРК-а, у
остављеном или разумном року, доказало да су остварене претпоставке за издавање
одговарајуће дозволе ентитетског регулатора, што експлицира кршење одредбе 2.1.
Стандардних услова.
Поред наведеног, актом број 05-28-12-56-1/20 од 4. фебруара 2020. године, ДЕРК је
лиценцираном субјекту презентовао радње и активности које треба предузети, како за
случај намјере наставка обављања, тако и за намјеру престанка обављања лиценциране
дјелатности. Уважавајући право лиценцираних субјеката да трајно престану обављати
лиценцирану дјелатност, ДЕРК је истим актом указао Друштву “Алуминиј Трејд” на који
начин ће конкретизовати ову намјеру, уколико иста постоји. Међутим, по тражењу
ДЕРК-а, изостала је било каква реакција или очитовање власника лиценце.
Демонстрирана пасивност и потпуна незаинтересованост власника привремене лиценце
да се очитује о својим намјерама у погледу обављања лиценциране дјелатности или да
приговори даљњем поступању ДЕРК-а које је најављено у случају пропуштања
очитовања власника лиценце, јесу чињенице које имплицирају немогућност остваривања
било какве комуникације и сарадње лиценцираног субјекта и надлежног регулатора.
Поред тога што изостанак доказа да су остварене претпоставке за издавање одговарајуће
дозволе ентитетског регулатора сам по себи представља кршење тачке 2.1. Стандардних
услова, све наведене чињенице у својој укупности дају довољно основа за став да је у
конкретном случају ријеч о већем степену, односно нарочитом кршењу одредби услова
за коришћење лиценце, те је, на основу члана 51. став (7), а у вези са ставом (8)
Правилника о лиценцама – Пречишћени текст, донијета одлука као у диспозитиву.
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: 05-28-12-56-2/20
11. марта 2020. године
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