
Диспозитив Одлуке објављен у “Службеном гласнику БиХ” број 75/22, од 11. 11. 2022. 

На основу чл. 4.2, 4.7. и 7. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне 
енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11), 
члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију 
(“Службени гласник БиХ”, број 2/05) и члана 51. став 1. тачка а) Правилника о лиценцама – 
Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, број 63/16), рјешавајући по захтјеву правног 
лица “Г-Петрол” д.о.о., Сарајево, број НБ0100000/ИЗ-ЗА/75/2022 од 12. октобра 2022. 
године, на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 
2. новембра 2022. године, донијета је 

ОДЛУКА 
О СУСПЕНЗИЈИ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ 

ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

1. Суспендује се лиценца за обављање дјелатности међународне трговине електричном 
енергијом, издата правном лицу “Г-Петрол” д.о.о., Сарајево, на захтјев власника 
лиценце.  

2. Лиценца из тачке 1. ове одлуке суспендује се почев од 3. новембра 2022. до 31. августа 
2023. године. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а њен диспозитив ће бити објављен у 
“Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета. 

Образложење 

Правно лице “Г-Петрол” д.о.о., Сарајево (у даљњем тексту: подносилац захтјева), доставило 
је 14. октобра 2022. године Државној регулаторној комисији за електричну енергију захтјев 
за суспензију лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном 
енергијом који је заведен под бројем 05-28-12-267-1/22, до краја периода на који је наведена 
лиценца издата, односно до 31. августа 2023. године.  

Наиме, подносиоцу захтјева је 29. августа 2018. године издата лиценца за обављање 
дјелатности међународне трговине електричном енергијом, регистарског броја 05-28-12-286-
16/18, на период од 1. септембра 2018. године до 31. августа 2023. године. 

Неспорно је право подносиоца захтјева као власника лиценце да, у смислу члана 57. 
Правилника о лиценцама – Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, број 63/16), 
затражи суспензију исте, уз испуњење обавезе уплате раније прописане накнаде за 
рјешавање захтјева за суспензију. 

Слобода је избора власника лиценце да у складу са својим пословним интересима диспонира 
правом да одређено вријеме или трајно престане обављати дјелатност међународне трговине 
електричном енергијом, да намјеру коришћења тог права претходно пријави регулатору и да 
о томе прибави регулаторним правилима прописану одлуку. 

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.  

У складу са чланом 9.2 Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије 
у БиХ, против ове одлуке може се покренути поступак пред Судом Босне и Херцеговине 
подношењем тужбе у року од 60 дана од дана пријема. 

 

 Број: 05-28-12-267-2/22 Предсједавајући Комисије 
 2. новембра 2022. године  
 Тузла Суад Зељковић 


	ОДЛУКА
	О СУСПЕНЗИЈИ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
	Образложење


