
Објављено у “Службеном гласнику БиХ” број 12/18, од 16.02.2018. 
 

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), Државна 
регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 07. фебруара 2018. 
године, донијела је 

ОДЛУКУ 
О НАСТАВКУ КОРИШЋЕЊА ЛИЦЕНЦЕ 

 

1. “Прво плинарско друштво”, д.о.о., са сједиштем у Сарајеву, у Улици Тешањска 
24а, власник привремене лиценце за обављање дјелатности међународне трговине 
електричном енергијом, регистарски број: 05-28-12-125-17/16 од 28. јуна 2016. 
године, наставља са коришћењем раније додијељене привремене лиценце под 
називом: ЕРДАЛ, д.о.о. , са сједиштем у Сарајеву, у Улици Тешањска 24а, уз 
неизмијењене услове лиценце. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а диспозитив одлуке биће објављен у 
“Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима ентитета. 

 
Образложење 

“Прво плинарско друштво”, д.о.о., са сједиштем у Сарајеву, у Улици Тешањска 24а, 
власник је привремене лиценце за обављање дјелатности међународне трговине 
електричном енергијом која му је издата Одлуком Државне регулаторне комисије за 
електричну енергију (у даљем тексту: ДЕРК), број: 05-28-12-125-17/16 од 28. јуна 2016. 
године, на период од 01. јула 2016. године до 30. јуна 2018. године. 
Власник привремене лиценце је актом од 18. децембра 2017. године, заведеним под 
бројем: 05-28-12-440-1/17 од 21. децембра 2017. године, пријавио ДЕРК-у промјену 
оснивача и промјену назива друштва, са захтјевом да се ови подаци измијене у 
службеним евиденцијама. 
Пријава измијењених података поткријепљена је и одговарајућом документацијом 
заведеном под бројем 05-28-12-440-2/17 од 9.1.2018. године, те је увидом у Рјешење о 
измјенама података Општинског суда у Сарајеву, број: 065-0-Reg-17-005885 од 13. 
децембра 2017. године, утврђено да су у судски регистар поменутог Суда уписани 
подаци о новом оснивачу и новом  називу друштва. 
Поступак регистрације промијењених података о истом субјекту у одговарајућем 
регистру власника дозволе за обављање дјелатности снабдијевања електричном 
енергијом - дозволе II реда, у току је код Регулаторне комисије за енергију у 
Федерацији БиХ. 
Имајући у виду да се, сходно Правилнику о лиценцама, промјеном лиценце не сматра 
промјена назива, сједишта или адресе власника лиценце, а уважавајући чињеницу да 
промијењени подаци немају утицај на правни положај власника лиценце и даље 
несметано коришћење лиценце од стране истог правног лица, то је на основу члана 49. 
став (7) Правилника о лиценцама 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 ове 
одлуке. 
 Број: 05-28-12-440-3/17 Предсједавајући Комисије 
07. фебруара 2018. године  
 Тузла Никола Пејић 
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