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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), 
на иницијативу Државне регулаторне комисије за електричну енергију, на сједници 
Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 16. маја 2019. године, 
донијета је 

ОДЛУКА 

О СУСПЕНЗИЈИ ПРИВРЕМЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

1. Друштву “Витол Адриатик”, д.о.о. Сарајево, суспендује се привремена лиценца за 
обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом, издата 
Одлуком број 05-28-12-400-17/17, због нарочитих кршења одредби услова за 
коришћење лиценце. 

2. Лиценца из тачке 1. ове одлуке се суспендује од 15. априла 2019. године до даљњег. 

3. За вријеме суспензије лиценце Друштво “Витол Адриатик” нема обавезу плаћања 
регулаторне накнаде. 

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

Образложење 

Друштву “Витол Адриатик”, д.о.о. Сарајево (у даљњем тексту: власник лиценце) је 
Одлуком Државне регулаторне комисије за електричну енергију (ДЕРК) број 05-28-12-
400-17/17 од 13. марта 2018. године, издата привремена лиценца за обављање дјелатности 
међународне трговине електричном енергијом на период од 24. марта 2018. године до 23. 
марта 2020. године. 
 
Чланом 17. став 3. Правилника о лиценцама – Пречишћени текст, прописана је обавеза 
плаћања регулаторне накнаде током трајања лиценце. Сходно томе, Рјешењем о 
плаћању регулаторне накнаде за 2019. годину број 05-28-12-370-7/18 од 18. децембра 
2019. године, власнику лиценце је наложено плаћање регулаторне накнаде за 2019. 
годину у износу од 26.000,00 КМ, квартално унапријед, у четири једнака дијела. Сходно 
правилником прописаној динамици измирења ове обавезе, истим Рјешењем је утврђено 
да је рок плаћања обавезе за I квартал 2019. године 31. јануар 2019. године, а за II квартал 
2019. године 31. март 2019. године. Међутим, власник лиценце у наложеном року, нити 
накнадно, није измирио ове обавезе. 
 
Власник лиценце обратио се ДЕРК-у путем пуномоћника поднеском од 12. априла 2019. 
године, запримљеним 15. априла 2019. године под бројем 05-28-12-174-1/19, којим се 
ДЕРК обавјештава да је власник лиценце престао са радом 1. априла 2019. године, те да 
је надлежном суду поднијет приједлог за покретање ликвидационог поступка. Уз 
поднесак су приложени релевантни документи којим се доказују ове чињенице. Истим 
поднеском се од ДЕРК-а тражила информација о активностима које је потребно 
предузети с циљем укидања лиценце, као и обавезама у погледу плаћања регулаторне 



Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 36/19, од 24.05.2019. 
 

 

накнаде, с обзиром на чињеницу престанка рада власника лиценце. ДЕРК је по тражењу 
ових информација, својим актом од 29. априла 2019. године, пуномоћника власника 
лиценце обавијестио о потребним радњама и висини дуговања, али обавезе по основу 
регулаторне накнаде нису измирене. 
 
Полазећи од околности престанка рада власника лиценце и покретања поступка 
ликвидације пред надлежним судом које су потврђене и изостанком обављања 
лиценциране дјелатности од 1. априла 2019. године, као и чињеницу да је ДЕРК 
информисан о престанку рада власника лиценце 15. априла 2019. године, ДЕРК је 
становишта да нема запреке суспендовати лиценцу унатраг, односно  од 15. априла 2019. 
године као дана сазнања за околност престанка рада. Оваквом становишту доприноси и 
чињеница да је суспензија лиценце почев од 15. априла 2019. године у интересу, а не на 
штету власника лиценце. 
 
Имајући у виду регулаторним правилима прописана овлашћења ДЕРК-а да суспендује 
лиценцу без обављања јавне расправе у случају нарочитог кршења одредби услова за 
коришћење лиценце, укључујући и пропуштање плаћања регулаторне накнаде, то је на 
основу члана 51. став 7. и 8. Правилника о лиценцама – Пречишћени текст, одлучено 
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 
одлуке. 
 
 
 
 Број: 05-28-12-174-4/19 Предсједавајући Комисије 

 16. маја 2019. године  

 Тузла Милорад Тушевљак 


