Босна и Херцеговина
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Број: 05-28-12-187-4/16
Тузла, 30.05.2017.
На основу члана 8. став (4) и члана 38. Правилника о лиценцама (“Службени гласник
БиХ”, број 63/16), и члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за
електричну енергију (“Службени гласник БиХ”, број 02/05), на сједници Државне
регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 18. 05. 2017. године, донијет је

ЗАКЉУЧАК
О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЈЕВА У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ
I
Одбацује се као непотпун захтјев за издавање привремене лиценце за обављање
дјелатности међународне трговине електричном енергијом, који је поднијело Друштво “ЛЕ
Традинг БХ” д.о.о. Бања Лука.
Образложење
Друштво “ЛЕ Традинг БХ” д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева)
поднијело је Државној регулаторној комисији за електричну енергију (у даљем тексту:
ДЕРК) захтјев број: 05-28-12-187-1/16 од 17. 06. 2016. године за издавање привремене
лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом.
Сходно члану 8. Правилника о лиценцама, ДЕРК је прегледао захтјев и утврдио да исти
мора бити додатно употпуњен о чему је подносилац захтјева обавијештен дописом број:
05-28-12-187-2/16 од 12. 07. 2016. године.
Новим дописом број: 05-28-12-187-3/16 од 14. 03. 2017. године подносилац захтјева је
позван да још једном размотри предочене му недостатке захтјева и да исте отклони у року
од 30 дана. Подносилац захтјева ни на поновљени позив ДЕРК-а није реагирао и доставио
валидан доказ о испуњењу посебног критерија из члана 30. тачка д) Правилника о
лиценцама о уписаном и уплаћеном основном капиталу у износу од најмање један милион
КМ.
По протеку свих рокова за употпуњење захтјева и отклањање уочених недостатака, након
неспорно демонстриране пасивности и потпуне незаинтересираности подносиоца захтјева
да то у остављеним или разумним роковима учини, доноси се закључак као у диспозитиву.
Доношењем овог закључка Друштво “ЛЕ Традинг БХ” д.о.о. Бања Лука неће бити
спријечено да поновно поднесе захтјев за издавање лиценце.
Како је за овакав исход подносилац захтјева сâм заслужан, то му накнада коју је платио
приликом подношења захтјева за издавање лиценце, у складу са Одлуком ДЕРК-а о висини
једнократне накнаде за провођење поступка у складу са Правилником о лиценцама
(“Службени гласник БиХ”, бр. 41/13 и 17/16), неће бити враћена.
Предсједавајући Комисије
Суад ЗЕЉКОВИЋ

