
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 50/17, од 11.07.2017. 

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”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) и 
члана 33. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију 
(“Службени гласник БиХ”, број 2/05), на сједници Државне регулаторне комисије за 
електричну енергију, одржаној 28. јуна 2017. године, донијет је 

ЗАКЉУЧАК 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

 
1. Обуставља се поступак издавања лиценце за обављање дјелатности међународне 

трговине електричном енергијом, покренут на захтјев Друштва „INTEH“, д.о.о. Бања 
Лука, ради одустајања подносиоца од захтјева. 

2. Друштво „INTEH“, д.о.о. Бања Лука нема право на поврат накнаде уплаћене приликом 
подношења захтјева за издавање лиценце. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику 
БиХ” и службеним гласилима ентитета. 

Образложење 

Друштво „INTEH“, д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева), поднеском број: 05-
28-12-112-1/17 од 7. марта 2017. године, поднијело је Државној регулаторној комисији за 
електричну енергију (у даљем тексту: ДЕРК) захтјев за издавање лиценце за обављање 
дјелатности међународне трговине електричном енергијом. 

Сходно члану 8. Правилника о лиценцама – пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, број 
63/16), ДЕРК је прегледао захтјев и утврдио да исти мора бити употпуњен недостајућим 
документом којим се доказује испуњење посебног критеријума из члана 30. тачка д) 
Правилника, а који подносилац захтјева није доставио и о чему је обавијештен дописом ДЕРК-а 
број: 05-28-12-112-4/10 од 25. априла 2017. године, уз остављање рока од 60 дана за 
докомплетирање документације.  

У року остављеном за прибављање и достављање недостајуће документације, подносилац 
захтјева је ДЕРК-у упутио поднесак број: 05-28-12-112-5/10 од 15. јуна 2017. године којим 
одустаје од раније поднесеног захтјева за издавање лиценце. 

Будући да нема сметње да подносилац захтјева одустане од свог захтјева за издавање лиценце у 
току цијелог поступка, све до мериторног одлучивања о поднесеном захтјеву, то је одлучено 
као у диспозитиву овог закључка. Доношењем овог закључка Друштво “INTEH” д.о.о. Бања 
Лука неће бити спријечено да поновно поднесе захтјев за издавање лиценце. 

Како је ДЕРК до дана упућивања поднеска о одустајању од захтјева извршио преглед захтјева 
за издавање лиценце, анализу пратеће документације, утврдио формалне недостатке и о истима 
упознао подносиоца захтјева остављајући разуман рок за употпуњавање захтјева, односно 
предузео све оне радње које обезбјеђују да се ти недостаци отклоне у циљу омогућавања 
мериторног одлучивања о поднесеном захтјеву, то подносилац захтјева нема право на поврат 
накнаде коју је платио приликом подношења захтјева за издавање лиценце, у складу са 
Одлуком ДЕРК-а о висини једнократне накнаде за спровођење поступка у складу са 
Правилником о лиценцама (“Службени гласник БиХ”, бр. 41/13 и 17/16). 

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

 

 
 Број: 05-28-12-112-6/17 Предсједавајући Комисије 

 28. јуна 2017. године  

 Тузла Суад Зељковић 
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