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УСЛОВИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД (ЛИЦЕНЦЕ)  
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
1.1. Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

издаје Дозволу за рад (лиценцу) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а 
подносиоцу захтјева СИЛО ПАВЛОВИЋ д.о.о. Жепче (у даљем тексту: ималац 
дозволе), у  складу са Правилником о издавању дозвола за рад (лиценци) за 
обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде („Службене 
новине Федерације БиХ“, број 15/16), а на основу захтјева за издавање дозволе 
за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а поднесеног 
21.09.2016. године.  

 

1.2. Сједиште имаоца дозволе: Селиште б.б. 72230 Жепче 
          Телефон: 032 884 405, Факс: 032 884 163 

 

1.3. Лице овлашћено за заступање је директор. 
Телефон: 032 884 405, Факс: 032 884 163  
 

1.4. Електронска адреса: silopavlovic@gmail.com   
 

1.5. Дозвола за рад (лиценца) издаје се на период од пет година тј. од 23.11.2016. 
године до 22.11.2021. године.   

                   
2. ДЕФИНИЦИЈЕ 
 

         Ријечи и изрази у овој дозволи за рад (лиценци) имају значење које им је дато 
Законом о нафтним дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“, број 52/14), као и правилима и 
прописима ФЕРК-а.   

 
3. ОБАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦИРАНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

3.1. Ималац дозволе овлашћен је обављати складиштење нафтних деривата осим 
ЛПГ-а, на прописан начин на територији Федерације Босне и Херцеговине.   

3.2. Ималац дозволе складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а обавља у 
складиштима техничко-технолошких карактеристика, наведених у прилогу 
ове дозволе. 

3.3. Ималац дозволе је обавезан почети са обављањем дјелатности складиштења 
нафтних деривата осим ЛПГ-а током периода важења ове дозволе за рад 
(лиценце). 

 
4. ОБАВЕЗЕ ИМАОЦА ДОЗВОЛЕ  
 
4.1. Закони, прописи  и технички стандарди  

 

4.1.1. Ималац дозволе обавезан је придржавати се свих важећих закона, 
подзаконских аката, техничких прописа, правилника и стандарда, те правила и 
прописа ФЕРК-а, као и услова ове дозволе за рад (лиценце).  
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4.2. Квалитет и безбједност складиштења 
 

4.2.1. Ималац дозволе обавезан је обезбиједити безбједно, поуздано и квалитетно 
складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, у складу са важећим законским и 
подзаконским актима, односно уговореним обавезама. 

4.2.2. Ималац дозволе обвезан је поштовати стандарде квалитета дефинисане 
важећим правилима и прописима на територији Федерације БиХ. 

4.2.3. Ималац дозволе обавезан је поштовати уговорене обавезе у вези са 
обављањем лиценциране дјелатности водећи рачуна о првенству куповине 
нафтних деривата од обавезника оперативних залиха. 

   
4.3. Мјерни и испитни уређаји 

 

4.3.1. Ималац дозволе обвезан је набављати, одржавати и унапређивати уређаје и 
опрему неопходну за обављање лиценциране дјелатности, у складу са 
важећим прописима.  

4.3.2. Ималац дозволе обавезан је уградити мјерне уређаје на мјестима претакања. 
 

4.4. Безбједност и поузданост складишта 
 

4.4.1. Ималац дозволе обавезан је обезбиједити такве техничко-технолошке 
карактеристике објеката, постројења, уређаја и опреме које му омогућавају 
квалитетно обављање лиценциране дјелатности. 

4.4.2. Ималац дозволе има обавезу набавке, одржавања и унапређења објеката, 
уређаја и опреме неопходне за обављање лиценциране дјелатности, у складу 
са важећим прописима. 

4.4.3. Ималац дозволе обавезан је обезбиједити периодичне прегледе објеката и 
постројења у циљу процјене њихове безбједности, поузданости и 
ефикасности. 

 
4.5. Тржишна правила 

 

4.5.1. Ималац дозволе има обавезу поштивати правила прописана за тржиште 
нафтних деривата. 

4.5.2. Ималац дозволе обавезан је регулисати своје односе са другим учесницима на 
тржишту нафтних деривата у складу са прописаним правилима тржишта. 

 
4.6. Заштита околине 
 

4.6.1. Ималац дозволе обавезан је посебну пажњу посветити заштити околине и 
обезбјеђењу трајне контроле утицаја на околину поштивајући услове из 
околинске дозволе као и одредбе других закона и прописа из области заштите 
околине. 

4.6.2. Ималац дозволе обавезан је проводити и непрекидно надгледати усвојене 
техничко-технолошке и безбједносне мјере, мјере заштите околине и друге 
мјере, у складу са прописима из ове области. 
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4.7. Извјештавање 
 

4.7.1. Ималац дозволе обавезан је ФЕРК-у доставити извјештаје у складу са ФЕРК-
овим правилима и прописима о извјештавању.  

4.7.2. Ималац дозволе обавезан је обавијестити ФЕРК о свим промјенама везаним за 
испуњавање критеријума прописаних Правилником о издавању дозвола за рад 
(лиценци) за  обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде. 

4.7.3. Ималац дозволе обавезан је на полугодишњем/годишњем нивоу извјештавати 
ФЕРК о финансијском пословању. 

 
5. ФИНАНСИЈСКА СТАБИЛНОСТ ИМАОЦА ДОЗВОЛЕ  

 

5.1. Ималац дозволе обавезан је обезбиједити финансијска средства или гаранције, 
у довољној мјери да обезбиједи обављање лиценциране дјелатности. 

5.2. Ималац дозволе обавезан је одржавати финансијску и техничку способности 
да управља ризицима од потенцијалних опасности изазваних оштећењима на 
систему (управљање објектима, инсталацијама и опремом) и/или уклони све 
кварове/штете и затворити угрожене објекте/инсталације у складу са 
техничким захтјевима, прописима и начелима заштите људи, објеката, 
инсталација, опреме и животне средине. 

 
6. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИКА ИМАОЦА 
ДОЗВОЛЕ  

 

Ималац дозволе обавезан је запошљавати стручно оспособљене запосленике 
(стручни испит за одговорно лице у складишту/терминалу нафтних деривата) 
неопходне за несметано, безбједно и квалитетно обављање лиценциране 
дјелатности. 

 
7. НАПУШТАЊЕ ИЛИ ИЗМЈЕНА ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

7.1. Ималац дозволе не може без претходног одобрења ФЕРК-а напустити или 
измијенити лиценцирану дјелатност. 

7.2. Уколико у току обављања лиценциране дјелатности наступе околности због 
којих ималац дозволе оправдано не може обављати енергетску дјелатност 
складиштења нафтних деривата осим ЛПГ-а, обавезан је о томе без одлагања 
обавијестити ФЕРК. 

 
8. НАДГЛЕДАЊЕ 
 

8.1. У оквиру својих надлежности ФЕРК врши надгледање испуњења услова из 
ове дозволе за рад (лиценце). 

8.2. У циљу надгледања испуњења услова из ове дозволе за рад (лиценце), ималац 
дозволе је обавезан достављати податке у складу са тачком 4.6 и друге 
документе, податке и информације на захтјев ФЕРК-а, које су ФЕРК-у 
потребне у сврху примјене Закона о нафтним дериватима у Федерацији Босне 
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и Херцеговине, да би ФЕРК-у омогућио извршавање његових надлежности у 
складу са законом и правилима и прописима ФЕРК-а. 

8.3. Ималац дозволе обавезан је обавијестити ФЕРК о свакој повреди услова 
дозволе за рад (лиценце) одмах по настанку промјена. 

8.4. Овлашћени запосленици ФЕРК-а имају право обављати редовно и ванредно, 
најављено и ненајављено, надгледање у просторијама имаоца дозволе и имају 
право приступа објектима, опреми и документима, да би се извршио увид у 
обављање лиценциране дјелатности у складу са условима ове дозволе за рад 
(лиценце).  

8.5. Ималац дозволе обавезан је сарађивати са ФЕРК-ом током припреме и 
приликом обављања надгледања. 
 

9. ИЗМЈЕНА И ДОПУНА, ОБНОВА И ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ 
 

9.1. Ималац дозволе обавезан је, најкасније 120 дана прије истека периода важења 
ове дозволе за рад (лиценце), поднијети захтјев за издавање/обнову дозволе за 
рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а. 

9.2. Током периода важења дозволе за рад (лиценце), на захтјев имаоца дозволе 
или на иницијативу ФЕРК-а могуће је покренути поступак измјене и допуне 
или одузимања дозволе за рад (лиценце) у складу са одредбама Правилника о 
издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из 
сектора нафтне привреде. 

 
10. САНКЦИЈЕ  
 

Уколико ФЕРК закључи да ималац дозволе није испоштовао или крши услове 
дозволе за рад (лиценце), предузима сљедеће активности: 

a) опомиње имаоца дозволе о евидентираним неправилностима и 
одређује рокове за отклањање недостатака, 

b) покреће поступак привременог одузимања дозволе за рад 
(лиценце), 

c) покреће поступак трајног одузимања дозволе за рад (лиценце). 
 
11. КОМУНИКАЦИЈА 

 

11.1. Службена комуникација између имаоца дозволе и ФЕРК-а обавља се у писаној 
или електронској форми, односно путем факса уз одговарајућу примјену 
одредби Правилника о издавању дозвола (лиценци) за обављање енергетских 
дјелатности из сектора нафтне привреде и других правила и прописа ФЕРК-а. 

11.2. Ималац дозволе обавезан је обавјештавати ФЕРК о свим значајним измјенама 
у правном оквиру, судским одлукама и дешавањима који имају утицаја на 
лиценцирану дјелатност. 
 

12. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 
 

12.1. Ималац дозволе обавезан је, благовремено, поднијети захтјев за заштиту 
повјерљиве информације, за информацију коју сматра повјерљивом, у складу 
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са Правилником о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби и 
Правилником о заштити повјерљивих информација. 

12.2. Ималац дозволе обавезан је обезбиједити тајност података који су означени 
као повјерљиви од субјекта који их је доставио, као и других података, чија је 
обавеза чувања утврђена посебним прописима, а до којих ималац дозволе дође 
приликом обављања лиценциране дјелатности. 

 
13. РЕГУЛАТОРНА НАКНАДА  
 

Ималац дозволе обавезан је плаћати регулаторну накнаду у периоду важења 
ове дозволе у износу који утврди ФЕРК. 
 

ПРИЛОГ 1. 
Основни подаци о складиштима имаоца дозволе СИЛО ПАВЛОВИЋ д.о.о. 
Жепче 

 
 

 
Редни 
број Локација складишта 

 
Капацитет  
складишта 

(m3) 
 

Врста нафтног деривата 
који се складишти 

1. 
 

Селиште б.б. 72230 Жепче 
 

29 Дизел гориво  

 


