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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 8.
Правилника о лиценцама – Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, број 63/16),
поступајући по захтјеву Друштва са ограниченом одговорношћу “ALUMINIJ Trade”
Мостар, на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној
27. марта 2019. године, донијета је
ОДЛУКА
О СУСПЕНЗИЈИ ПРИВРЕМЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
1.

Друштву са ограниченом одговорношћу “АLUMINIJ Trade” Мостар, суспендује се
привремена лиценца за обављање дјелатности међународне трговине електричном
енергијом, издата Одлуком број 05-28-12-131-18/18, почев од 1. априла 2019.
године, а најкасније до 31. марта 2020. године.

2.

Друштво са ограниченом одговорношћу “ALUMINIJ Trade” Мостар може тражити
престанак суспензије из тачке 1. ове одлуке почев од 1. октобра 2019. године.

3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном
гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета.
Образложење

Друштву са ограниченом одговорношћу “ALUMINIJ Trade” Мостар (у даљем тексту:
подносилац захтјева) је Одлуком Државне регулаторне комисије за електричну енергију
(ДЕРК) број 05-28-12-131-18/18 од 23. маја 2018. године издата привремена лиценца за
обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом на период од 1. јуна
2018. године до 31. маја 2020. године.
Подносилац захтјева обратио се ДЕРК-у поднеском број 02-3-16/2019 од 13. марта 2019.
године, запримљеним истог дана под бројем 05-28-12-137-1/19, којим се тражи
суспензија предметне лиценце, почев од 1. априла 2019. године.
Слобода је избора власника лиценце да у складу са својим пословним интересима
диспонира правом да одређено вријеме престане обављати дјелатност међународне
трговине електричном енергијом, али је намјеру коришћења тог права дужан пријавити
регулатору, те о томе прибавити регулаторним правилима прописану одлуку.
Полазећи од неспорног права подносиоца захтјева, као власника лиценце, да у смислу
члана 51. Правилника о лиценцама – Пречишћени текст затражи суспензију исте, уз
приложени доказ о претходно извршеној уплати накнаде за рјешавање захтјева за
суспензију, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке, те се лиценца суспендује од 1.
априла 2019. године, како је то и тражено поднесеним захтјевом. Међутим, поменутим
Правилником је прописано да се суспензија по захтјеву власника може извршити само
једном у току важења лиценце и то на период од шест до дванаест мјесеци. Имајући у
виду да подносилац захтјева није прецизирао период на који жели суспендовати издату
му лиценцу, то се овом одлуком оставља могућност трајања суспензије до истека
крајњег рока прописаног Правилником. Поред наведеног, при доношењу одлуке као у
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диспозитиву, ДЕРК се руководио и регулаторним правилима прописаног минималног
трајања периода суспензије, те се подносилац захтјева ограничава у праву да
суспендовану лиценцу поново активира до 1. октобра 2019. године. Имајући у виду
наведено, то је на основу члана 51. став 1. тачка а) Правилника о лиценцама –
Пречишћени текст одлучено као у диспозитиву ове одлуке.
Чињеница захтијевања суспензије лиценце биће узета у обзир код оцјене техничких,
економских и финансијских капацитета власника лиценце и других критеријума
приликом евентуалне додјеле нове лиценце. ДЕРК ће пратити правни статус
суспендоване лиценце, те ће, уколико подносилац захтјева током трајања периода
суспензије не искаже своју намјеру да дјелатност међународне трговине електричном
енергијом настави обављати, одлучивати о даљем правном статусу лиценце за период
након истека суспензије, будући да подносилац захтјева више не располаже Дозволом за
снабдијевањем електричном енергијом – дозволом II реда издатом од стране Регулаторне
комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине.
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
одлуке.

Број: 05-28-12-137-7/19

Предсједавајући Комисије

27. марта 2019. године
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