
Диспозитив Одлуке објављен у “Службеном гласнику БиХ” број 22/20, од 17.04.2020. 

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 49. став (7) Правилника о 
лиценцама – Пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, број 63/16), на сједници 
Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 25. марта 2020. године, 
донијета је 
 

ОДЛУКА 
О НАСТАВКУ КОРИШЋЕЊА ПРИВРЕМЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ 

 
1. Друштво “ЛЕ Трејдинг БХ” д.о.о. Бања Лука, наставља коришћење привремене 

лиценце на новој адреси у Бања Луци и то у Улици Младена Стојановића број 117а, 
уз неизмјењене услове лиценце. 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а диспозитив Одлуке ће бити објављен 
у “Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета. 

 
Образложење 

 
Друштву “ЛЕ Трејдинг БХ” д.о.о., са сједиштем у Бања Луци, у Улици Јована Дучића 
број 23а, Одлуком Државне регулаторне комисије за електричну енергију (у даљњем 
тексту: ДЕРК) број 05-28-12-296-17/18 од 29. августа 2018. године, издата је привремена 
лиценца за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом, на 
период од 1. септембра 2018. године до 31. августа 2020. године. 
Власник лиценце је актом од 12. фебруара 2020. године, заведеним под бројем 05-28-13-
77-1/20, обавијестио ДЕРК о промјени адресе, са циљем да се ови подаци измијене у 
службеним евиденцијама ДЕРК-а. 
Пријава измјењених података накнадно је поткријепљена и одговарајућом 
документацијом, те је увидом у овјерену копију Рјешења о регистрацији Окружног 
привредног суда у Бања Луци број 057-0-Рег-20-000096 од 29. јануара 2020. године, 
утврђено да је у судски регистар уписана промјена адресе сједишта субјекта уписа “ЛЕ 
Трејдинг БХ” д.о.о., тако да се умјесто адресе у Бања Луци, у Улици Јована Дучића 23а, 
уписује адреса у Бања Луци, у Улици Младена Стојановића 117а.  
Имајући у виду да се, сходно Правилнику о лиценцама – Пречишћени текст, промјеном 
лиценце не сматра промјена назива, сједишта или адресе власника лиценце, а 
уважавајући чињеницу да промјењени подаци немају утицај на правни положај 
власника лиценце и даљње несметано кориштење лиценце од стране исте правне особе, 
то је, на основу члана 49. став (7) Правилника о лиценцама – Пречишћени текст, 
донијета одлука као у диспозитиву. 
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. 
 
 
 Број: 05-28-12-77-4/20 Предсједавајући Комисије 
 25. марта 2020. године  
 Тузла Суад Зељковић 
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