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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 транспорт нафтних деривата друмским 
саобраћајем подносиоцу захтјева „ХИФА-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево (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 транспорт нафтних деривата друмским 
саобраћајем, поднесеног 30.03.2016. године. 

1.2. Сједиште имаоца дозволе: Хотоњ бб, 71320 Вогошћа 
Телефон: 033 584 370, Факс: 033 584 382 

1.3. Лице овлаштено за заступање је директор. 
Телефон: 033 584 370, Факс: 033 584 382 

1.4. Електронска адреса: info@hifapetrol.ba  
1.5. Федерално министарство енергије, рударства и индустрије је дана 25.12.2014. 

године издало „ХИФА-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево Рјешење о издавању лиценце 
за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број Уп/И-05-17-768/14 
и дана 19.01.2016. године Измјену и допуну рјешења о издавању привремене 
лиценце за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број Упл-05-
17-768/14, које важи до доношења коначног рјешења по поднесеном захтјеву 
за издавање дозволе за рад (лиценце) од стране ФЕРК-а. 

 

1.6. Дозвола за рад (лиценца) издаје се на период од пет година тј. од 15.06.2016. 
године до 14.06.2021. 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 овлаштен је обављати транспорт нафтних деривата друмским 
саобраћајем, на територији Федерације Босне и Херцеговине. 

3.2. Ималац дозволе транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем обавља 
цертифицираним транспортним јединицама, наведеним у прилогу ове дозволе. 

3.3. Ималац дозволе је обавезан почети са обављањем дјелатности транспорта 
нафтних деривата друмским саобраћајем током периода важења ове дозволе 
за рад (лиценце). 
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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).  
 

4.2. Квалитет обављања лиценциране дјелатности 
 

4.2.1. Ималац дозволе обавезан је осигурати сигурно, поуздано и квалитетно 
обављање лиценциране дјелатности, у складу са важећим законским и 
подзаконским актима, односно уговореним обавезама. 

4.2.2. Ималац дозволе обавезан је обављати лиценцирану дјелатност у складу са 
општеприхваћеном домаћом и међународном праксом у погледу унапрјеђења 
квалитета обављања дјелатности и придржавања техничких прописа и 
стандарда, прописа заштите на раду и комерцијалних и тржишних правила. 

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

4.2.4. Ималац дозволе обавезан је набављати, одржавати и унапрјеђивати 
транспортне јединице и другу опрему и уређаје неопходне за обављање 
лиценциране дјелатности, у складу са важећим прописима. 

   
4.3. Обавеза располагања одговарајућим транспортним јединицама 

 

Ималац дозволе је обвезан располагати цертифицираним транспортним 
јединицама, у складу са важећим законским и подзаконским актима. 

 

4.4. Безбједност и поузданост транспорта нафтних деривата 
 

4.4.1. Ималац дозволе обавезан је, у складу са прописима који регулишу ову област,  
 континуирано одржавати и вршити детаљне процјене статуса безбједности и 
поузданости транспорта нафтних деривата друмским саобраћајем. 

4.4.2. Ималац дозволе обавезан је вршити периодичне прегледе и одржавање 
транспортних јединица на основу којих врши лиценцирану дјелатност, у 
складу са важећим законским и подзаконским прописима из ове области. 

4.4.3. Ималац дозволе обавезан је осигурати безбједно функционисање транспорта 
            нафтних деривата друмским саобраћајем по здравље и живот људи, животне 

средине и имовине. 
 

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 
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4.6.1. Ималац дозволе обавезан је посебну пажњу посветити заштити околине и 
осигурању трајне контроле утицаја на околину, поштујући одредбе закона и 
прописа из области заштите околине. 

4.6.2.  Ималац дозволе обавезан је проводити и непрекидно надгледати усвојене  
сигурносне мјере, мјере заштите околине и друге мјере, у складу са прописима 
из ове области. 

 

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 критерија прописаних Правилником за издавање дозвола за 
рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне 
привреде. 

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

 

5. ФИНАНСИЈСКА СТАБИЛНОСТ ИМАОЦА ДОЗВОЛЕ  
 

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

5.2. Ималац дозволе обавезан је одржавати финансијску способност управљања 
ризицима од потенцијалних опасности изазваних оштећењима на 
транспортним јединицама и/или уклонити све кварове/штете 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 
(дозвола за превоз опасних материја) 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 
транспорта нафтних деривата друмским саобраћајем, 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 



Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем за „ХИФА-ПЕТРОЛ“ д.о.о. 
Сарајево 

 

        
Регистарски број дозволе 06-03-430/50/16 Страница 5 од 7 

 
 

документе, податке и информације на захтјев ФЕРК-а, које су ФЕРК-у 
потребне у сврху   примјене Закона о нафтним дериватима у Федерацији 
Босне 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. Овлаштени 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 транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем. 

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 за 
издавање 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 осигурати 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 транспортним јединицама имаоца дозволе „ХИФА-ПЕТРОЛ“ 
д.о.о. Сарајево 
 

 
Редни 
број 

 
Врста  

 
Марка 

 
Опис 

(једно или 
више 

коморна) 

 
Капацитет  

 ( l ) 
 

 
Регистарска 

ознака  
 

 
АДР 

цертификат 
у вријеме 
издавања 
дозволе  

1. Н3 – теретно 
возило Мерцедес – Бенз - - О84 – А – 148 7272 

2. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Schwarzmueller Једнокоморна 36 630  А39 – Е – 050 8513 

3. 
Н3 – теретно 

возило МАН - - Т23 – О – 246  8864 

4. 
О4 – 

прикључно 
возило 

INDOX Вишекоморна 40 798  А39 – Е – 067  8093 

5. Н3 – теретно 
возило 

МАН - - Ј16 – Е – 746  8616 

6. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Сцхрадер Вишекоморна 42 800  О27 – А – 288  8960 

7. Н3 – теретно 
возило МАН - - Т25 – М – 591  160300192702 

8. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Флуид Вишекоморна 38 710  Т90 – О – 684  160300202702 

9 
Н3 – теретно 

возило Мерцедес – Бенз - - Е76 – К – 201 7989 

10. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Schwarzmueller Вишекоморна 43 280  О27 – А – 278  151100592702 

11. Н3 – теретно 
возило 

МАН Вишекоморна 12 450  О84 – А – 145  7630 

12. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Schwarzmueller Вишекоморна 24 800  К48 – Ј – 285  7634 

13. Н3 – теретно 
возило Мерцедес – Бенз Вишекоморна 13 500  А89 – Е – 144  7390 

14 
О4 – 

прикључно 
возило 

Willing Вишекоморна 22 500  К48 – Ј – 275  6883 



Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем за „ХИФА-ПЕТРОЛ“ д.о.о. 
Сарајево 

 

        
Регистарски број дозволе 06-03-430/50/16 Страница 7 од 7 

 
 

15. Н3 – теретно 
возило 

Ренаулт Вишекоморна 18 540  Е68 – М – 721  8434 

16. Н3 – теретно 
возило МАН Вишекоморна 15 050  К95 – Е – 194  6882 

17. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Естерер Вишекоморна 28 200  А39 – Е – 070  8340 

18. 
Н3 – теретно 

возило МАН - - Т53 – М – 994  8367 

19. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Willing Вишекоморна  43 000  А72 – О – 760  8366 

20. Н3 – теретно 
возило 

МАН  - - Т53 – О – 314  8514 

21. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Wиллинг Вишекоморна  43 000 А72 – О – 763  8520  

22. Н3 – теретно 
возило Мерцедес – Бенз - - Т83 – Е – 352  7597  

23. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Willing Вишекоморна  43 000 О63 – М – 029 7604 

24. 
Н3 – теретно 

возило МАН  Вишекоморна  12 500 Е82 – К – 116  7774 

25. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Кроне Једнокоморна 20 370 Е91 – М – 816  8304 

26. Н3 – теретно 
возило МАН  Вишекоморна  10 200  Ј95 – К – 746  7606 

27. 
Н3 – теретно 

возило МАН Вишекоморна  18 220  Е82 – Ј – 695  7790 

28. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Слишко Вишекоморна  17 680  А72 – О – 767  8865 

29. Н3 – теретно 
возило 

Мерцедес – Бенз  Вишекоморна  20 200  К50 – О – 167   151000522702 

30. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Естерер Вишекоморна  18 800  А39 – Е – 052  8885  

31. Н3 – теретно 
возило Ренаулт Вишекоморна  13 500  Ј86 – Т – 758   8270 

32. Н3 – теретно 
возило 

МАН Вишекоморна  12 000  А20 – К – 800  8240 

33. Н3 – теретно 
возило МАН - - О51 – Т – 167  8673 

34. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Willig Вишекоморна  42 200  О63 – М – 044  8672 

35. 
Н3 – теретно 

возило Мерцедес – Бенз  - - Е53 – Ј – 978  151100612702 

36. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Сцхwингенсцхлогел Вишекоморна  43 000 О27 – А – 277  8264 

37. Н3 – теретно 
возило Мерцедес – Бенз  - - Е69 – К – 301  151100572702 

38. 
О4 – 

прикључно 
возило 

Willig Вишекоморна  42 000 О27 – А – 276  151100582702 

39. 
Н3 – теретно 

возило Мерцедес – Бенз  - - Е38 – К – 083  8955 

 


