
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU 

U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - 

F E R K 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ  

У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ –  

Ф Е Р К 

  

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK 
 Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar    

Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508              kontakt@ferk.ba     www.ferk.ba 

Id.br.: 4227378050005 ; Porezni br.: 17004752;   
Transakcijski račun [KM]: 1994990039233509 kod Sparkasse Banke 

1

Број: 06-03-927-13/157/16 
Мостар, 24.02.2017. године  
 

На основу члана 11., члана 17., члана 19. и члана 21. Закона о нафтним 
дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 
број 52/14), члана 20. став (1) и члана 23. став (1) Статута Регулаторне комисије за 
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 
број 24/14 и 91/15), члана 8. став (1), члана 32. став (4) и члана 42. став (1) 
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 29/14 и 31/16), члана 78. 
Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене 
новине Федерације БиХ“, број 57/12, 71/14 и 31/16), члана 10. став (2) и члана 17. 
Правилника о издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских 
дјелатности из сектора нафтне привреде („Службене новине Федерације БиХ“, број 
15/16), поступајући по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговање 
ЛПГ-ом, број 06-03-927/157/16 од 21.09.2016. године, подносиоца захтјева 
„LIQUIVEX“ д.о.о. Усора, Жабљак бб, Усора, Регулаторна комисија за енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК је 24.02.2017. године на V редовној 
сједници донијела сљедеће  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за трговање ЛПГ-ом, подносиоцу захтјева 
„LIQUIVEX“ д.о.о. Усора.  

2. Дозвола за рад (лиценца) издаје се на период од 24.02.2017. године до 
23.02.2022. године, са условима дозволе који чине њен саставни дио.  

3. Саставни дио овог рјешења чини дозвола за рад (лиценца) из тачки 1. и 2. овог 
рјешења.  

4. Ималац дозволе је обавезан плаћати регулаторну накнаду у износу од 2.000,00 
КМ годишње у периоду важења дозволе за рад (лиценце). 

5. Ималац дозволе је обавезан регулаторну накнаду из тачке 4. овог рјешења 
платити за прву годину важења дозволе у року од 30 дана од дана пријема 
рјешења, а за сваку наредну годину до 31.01. текуће године. 

6. Ово рјешење је коначно, те се објављује на огласној табли и интернет 
страници ФЕРК-а, а диспозитив овог рјешења у „Службеним новинама 
Федерације БиХ“.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

Дана 21.09.2016. године ФЕРК је од подносиоца „LIQUIVEX“ д.о.о. Усора под 
бројем 06-03-927/157/16 примио Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за 
трговање ЛПГ-ом.  

Поступајући по одредби члана 9. Правилника о јавним расправама и 
рјешавању захтјева, спорова и жалби, примљени захтјев је прегледан у складу са 
чланом 12., чланом 19. и чланом 24. Правилника о издавању дозвола за рад (лиценци) 
за обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде. Након прегледа 
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примљеног захтјева, а поступајући у складу са чланом 10. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби и чланом 12. Правилника о 
издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора 
нафтне привреде, ФЕРК је подносиоцу захтјева 30.09.2016. године упутио 
Обавјештење о недостацима поднесеног Захтјева за издавање дозволе за рад 
(лиценце) за трговање ЛПГ-ом под бројем 06-03-927-01/157/16 и одредио му рок од 
осам дана ради отклањања уочених недостатака наведених у обавјештењу. 
Поступајући по обавјештењу подносилац захтјева је доставио допис примљен у 
ФЕРК 10.10.2016. године под бројем 06-03-927-02/157/16 уз који је доставио дио 
тражене документације. У циљу употпуњавања захтјева ФЕРК је 20.10.2016. године 
под бројем 06-03-927-03/157/16 подносиоцу упутио Захтјев за информацијама и 
одредио му рок од осам дана ради отклањања уочених недостатака. Поступајући по 
наведеном захтјеву за информацијама, подносилац захтјева је доставио додатну 
документацију примљену у ФЕРК 15.11.2016. године под бројем 06-03-927-04/157/16. 
Обзиром да је и даље постојала потреба за употпуњавањем документације, ФЕРК је 
подносиоцу захтјева 02.12.2016. године под бројем 06-03-927-05/157/16 упутио нови 
Захтјев за информацијама, поводом којег је подносилац захтјева доставио допис 
примљен у ФЕРК 14.12.2016. године под бројем 06-03-927-06/157/16. Обзиром на 
достављену документацију, ФЕРК је подносиоцу захтјева 09.01.2017. године под 
бројем 06-03-927-07/157/16 упутио нови Захтјев за информацијама поводом којег је 
подносилац захтјева у ФЕРК доставио дописе примљене у ФЕРК 11.01.2017. године 
под бројем 06-03-927-08/157/16, 16.01.2017. године под бројем 06-03-927-09/157/16, 
20.01.2017. године под бројем 06-03-927-10/157/16 и 31.01.2017. године под бројем 
06-03-927-11/157/16, уз које је доставио тражену документацију и образложења, а на 
основу чега је ФЕРК утврдио да је поднесени захтјев потпун и да су се стекли услови 
за објаву обавјештења за јавност о нацрту дозволе. 

На основу проведеног поступка током којег је извршена пажљива анализа свих 
чињеница и поднесених доказа на основу којих се могло утврдити стање ствари, 
ФЕРК је у складу са чланом 16. Правилника о издавању дозвола за рад (лиценци) за 
обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде, припремио Нацрт 
дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом по захтјеву број 06-03-927/157/16 од 
21.09.2016. године подносиоца захтјева „LIQUIVEX“ д.о.о. Усора. 

На основу члана 1. став (3) и члана 16. Правилника о издавању дозвола за рад 
(лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде, ФЕРК је 
Одлуком број 06-03-927-12/157/16  од 13.02.2017. године усвојио Нацрт дозволе за 
рад (лиценце)  за трговање ЛПГ-ом, те Обавјештење за јавност о општој расправи о 
Нацрту дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом, којом је овај нацрт упућен у 
процес јавне расправе.  

Овом одлуком је именован водитељ поступка и замјеник водитеља поступка, 
те је утврђено и да су заинтересована лица имала могућност доставити своје писане 
коментаре на Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом на адресу ФЕРК-а 
или на електронску адресу, у периоду од 13.02.2017 године до 21.02.2017. године до 
16:00 часова, као и да су лица које имају директан интерес учествовати у поступку 
издавања дозволе, под условом да им је интерес различит од општег јавног интереса, 
имала могућност поднијети захтјев за стицање статуса умјешача на адресу ФЕРК-а 
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или на електронску адресу, у периоду од 13.02.2017. године до 21.02.2017. године до 
16:00 часова.  

До остављеног рока за доставу писаних коментара и за подношење захтјева за 
стицање статуса умјешача, односно до 21.02.2017. године до 16:00 часова, у ФЕРК 
нису примљени писани коментари на Нацрт дозволе за рад (лиценце) за трговање 
ЛПГ-ом, нити је примљен захтјев за стицање статуса умјешача.   

На основу обраде Захтјева за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговање 
ЛПГ-ом подносиоца „LIQUIVEX“ д.о.о. Усора и документације приложене уз захтјев, 
утврђено је да подносилац захтјева испуњава критерије за издавање дозволе за рад 
(лиценце) за трговање ЛПГ-ом у складу са чланом 21. Закона о нафтним дериватима у 
Федерацији Босне и Херцеговине, те чланом 25. Правилника о издавању дозвола за 
рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде.  

На основу наведеног, у дозволи за рад (лиценци) која је предмет овог рјешења 
подносиоцу захтјева постављени су, у складу са чланом 26. и чланом 31. Правилника 
о издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора 
нафтне привреде одређени услови. Споменути услови уважавају потребу, али и 
обавезу „LIQUIVEX“ д.о.о. Усора, да у роковима прописаним у условима дозволе за 
рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом исте испуни, у циљу задовољења прописаних 
критерија.  

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  
Против овог рјешења подносилац захтјева може тужбом покренути управни спор код 
Кантоналног/Жупанијског суда у Мостару у року од 30 дана од дана пријема 
рјешења. Тужба се предаје суду директно или му се шаље поштом препоручено. 
Тужба се може изјавити и на записник код наведеног суда или било којег другог суда.  
 
 

       ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а  
 Миле Срдановић с.р. 

 
 

 


