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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 трговину на велико нафтним дериватима 

осим ЛПГ-ом подносиоцу захтјева „ХОЛДИНА“ 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 трговину на велико нафтним дериватима 

осим ЛПГ-ом поднесеног 18.04.2016. године. 
 

1.2. Сједиште имаоца дозволе: Ул. Азизе Шаћирбеговић број 4-б, 71000 Сарајево 

Телефон: 033 723 900, Факс: 033 647 772 
 

1.3. Лице овлаштено за заступање је директор. 

Телефон: 033 723 900, Факс: 033 647 772 
 

1.4. Електронска адреса: info@holdina.ba  
 

1.5. Федерално министарство енергије, рударства и индустрије је дана 22.06.2015. 

године издало „ХОЛДИНА“ д.о.о. Сарајево  Рјешење о издавању лиценце за 

трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ број Уп/И-05-17-775/14, 

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 трговину на велико нафтним 

дериватима осим ЛПГ-ом, на територији Федерације Босне и Херцеговине:  

 - Безоловни моторни бензин – БАС ЕН 228:2008, 

 - Диесел гориво – БАС ЕН 590:2008, 

 - Лож уље еxтра лако ЛУЕЛ – БАС 1002:2004, 

 - Лож уље лако специјално „ЛС“, средње „С“ и тешко „Т“, 

 - Бензини за авионе, 

 - Гориво за млазне моторе и 

 - Битумени.  
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3.2.  Ималац дозволе је обавезан почети са обављањем дјелатности трговине на 

велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом 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).  

 

4.2. Квалитет и сигурност снабдијевања 
 

4.2.1. Ималац дозволе обавезан је осигурати својим купцима сигурно, поуздано и 

квалитетно снабдијевање нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, у складу са 

важећим законским и подзаконским актима, односно уговореним обавезама. 

4.2.2. Ималац дозволе обвезан је поштовати стандарде квалитете дефинисане 

важећим правилима и прописима на територији Федерације БиХ. 

4.2.3. Ималац дозволе обавезан је осигурати уговорене количине нафтних деривата 

за обављање лиценциране дјелатности, у циљу сигурности снабдијевања 

својих купаца, водећи рачуна о првенству куповине нафтних деривата од 

обавезника оперативних залиха. 

4.2.4. Ималац дозволе обавезан је набављати, одржавати и унапрјеђивати опрему и 

уређаје неопходне за обављање лиценциране дјелатности, у складу са важећим 

прописима. 

 

4.3.   Обавеза посједовања просторија за трговину 
 

Ималац дозволе обавезан је посједовати најмање једну продајну просторију за 

трговину нафтним дериватима, у складу са важећим законским и 

подзаконским актима.  

 

4.4. Обавеза закључења уговора са лиценцираним превозницима нафтних 

деривата 
 

  Ималац дозволе је обавезан закључивати уговоре о превозу нафтних деривата 

осим ЛПГ-а, са лиценцираним превозницима. 

 

4.5. Тржишна правила 
 

4.5.1. Ималац дозволе има обавезу поштовати 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. 
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4.6. Заштита околине 
 

4.6.1.  Ималац дозволе обавезан је посебну пажњу посветити заштити околине и 

осигурању трајне контроле утицаја на околину, поштујући одредбе закона и 

других 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 да обавијести ФЕРК о свим промјенама везаним 

за испуњење критерија прописаних Правилником за издавање 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  
 

  Ималац дозволе обавезан је осигурати финансијска средства или гаранције, у 

довољној мјери да обезбиједи обављање лиценциране дјелатности.  

 

6. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИКА ИМАОЦА 

ДОЗВОЛЕ  
 

           Ималац дозволе обавезан је запошљавати стручно оспособљене запосленике 

           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 

трговине на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, 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 4.7. и друге 

документе, податке и информације на захтјев ФЕРК-а, које су ФЕРК-у 
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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 трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом. 

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. 
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12. ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 
 

12.1.   Ималац дозволе обавезан је, благовремено, поднијети захтјев за заштиту 

повјерљиве информације, за информацију коју сматра повјерљивом, у складу 

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.  


