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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), члана 17. и 
члана 37. став (2) Правилника о издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских 
дјелатности из сектора нафтне привреде („Службене новине Федерације БиХ“, број 15/16), 
члана 10., члана 11. и члана 12. Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних 
накнада за имаоце дозвола („Службене новине Федерације БиХ“, број 5/17 и 59/17), 
поступајући по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад (лиценце) број 06-03-747/56/17 од 
29.08.2017. године подносиоца захтјева „ТРГОШПЕД“ д.о.о. Какањ, Ул. Бранилаца бб, 
Какањ, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата 
друмским саобраћајем број 06-03-1142/79/16 од 13.02.2017. године, Регулаторна комисија за 
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК је 14.09.2017. године на XV редовној 
сједници донијела сљедеће  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 

06-03-1142/79/16 од 13.02.2017. године издата Рјешењем број 06-03-1142-06/79/16 од 
13.02.2017. године, имаоцу дозволе „ТРГОШПЕД“ д.о.о. Какањ мијења се и допуњује, 
те гласи као у прилогу који је саставни дио овог рјешења.  

2. Дозвола за рад (лиценца) важи до 12.02.2022. 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 1.000,00 КМ 
годишње у периоду важења дозволе за рад (лиценце). 

5. Ималац дозволе је обавезан регулаторну накнаду из тачке 4. овог рјешења плаћати за 
сваку наредну годину до 31.01. те 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 29.08.2017. године ФЕРК је под бројем 06-03-747/56/17 од подносиоца 
„ТРГОШПЕД“ д.о.о. Какањ примио Захтјев за измјену и допуну дозволе за рад (лиценце) у 
поступку измјене и допуне Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата 
друмским саобраћајем број 06-03-1142/79/16 од 13.02.2017. године ради брисања постојеће 
транспортне јединице и допуне са новом транспортном јединицом.  

Приликом прегледа потпуности поднесеног захтјева за измјену и допуну дозволе за 
рад (лиценце) у поступку измјене и допуне Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних 
деривата друмским саобраћајем број 06-03-1142/79/16 од 13.02.2017. године у складу са 
чланом 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби, ФЕРК је 
утврдио да је поднесени захтјев потпун у смислу члана 12. Правилника о издавању дозвола за 
рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде.  
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Обзиром на то да су уз захтјев за измјену и допуну дозволе за рад (лиценце) наведене 
чињенице и поднесени докази на основу којих се може утврдити стање ствари, а на основу 
којих је јасно да подносилац захтјева испуњава критерије из члана 21. Закона о нафтним 
дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине односно из члана 25. Правилника о издавању 
дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде, 
ФЕРК је утврдио да су испуњени услови за примјену одредбе члана 37. став (2) Правилника о 
издавању дозвола за рад (лиценци) за обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне 
привреде.    

Даље, чланом 10. Правилника о методологији и начину обрачуна регулаторних 
накнада за имаоце дозвола прописана је динамика обрачуна регулаторне накнаде за имаоце 
дозвола из сектора нафтне привреде, док је чланом 11. истог правилника регулаторна накнада 
за имаоце дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем 
прописана у фиксном износу од 1.000,00 КМ годишње. Чланом 12. овог правилника 
прописано је да ће ФЕРК о обавези из члана 11. правилника сваком имаоцу дозволе из 
сектора нафтне привреде издати појединачно рјешење.  

На основу обраде Захтјева за измјену и допуну дозволе за рад (лиценце) број 06-03-
747/56/17 од 29.08.2017. године подносиоца „ТРГОШПЕД“ д.о.о. Какањ и документације 
приложене уз захтјев, извршена је измјена и допуна Дозволе за рад (лиценце) за транспорт 
нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-1142/79/16 од 13.02.2017. године ради 
брисања постојеће транспортне јединице и допуне са новом транспортном јединицом. 
Предметна дозвола за рад (лиценца) је измијењена и допуњена у складу са захтјевом 
подносиоца, те је у складу са одредбама напријед наведених Закона о нафтним дериватима у 
Федерацији Босне и Херцеговине и Правилника о издавању дозвола за рад (лиценци) за 
обављање енергетских дјелатности из сектора нафтне привреде, с тим да је период важења 
дозволе за рад остао непромијењен. Постављени услови уважавају потребу, али и обавезу 
„ТРГОШПЕД“ д.о.о. Какањ да у роковима прописаним у условима дозволе за рад (лиценце) 
за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем исте испуни, у циљу задовољавања 
прописаних критеријума.  

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. 

 
 


