
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Образац ОО2 

III ИЗЈАВЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 

Упутство: Подносилац захтева за издавање лиценце даје изјаве попуњавањем одговарајуће 
рубрике (да/не), с тим да уколико у обављању енергетске делатности по поднетом захтеву не 
користи енергетске објекте,  не попуњава рубрике под редним бројем 3, 4, 5. и 6. и не прилаже 
посебне обрасце (ПО). 
Подносилац захтева који не обавља енергетске делатности од општег интереса не попуњава 
рубрике са изјавама под редним бројем 2. 

КАО ДОЛЕ ПОТПИСАНИ СВОЈИМ ПОТПИСОМ ЈАМЧИМ: 

Редни 
број 

ИЗЈАВЕ  ДА НЕ 

1. 
Подносилац захтева којег заступам је регистрован, односно основан за 
обављање енергетске делатности за коју подноси захтев за издавање 
лиценце 

□ □ 

2. 
Подносиоцу захтева којег заступам поверено је обављање енергетске 
делатности од општег интереса посебним уговором □ □ 

3. 
Подносилац захтева којег заступам има право коришћења енергетског 
објеката у којем се обавља енергетска делатност □ □ 

4. 

Подносилац захтева којег заступам исходовао је употребну дозволу, или 
акт надлежног органа да није предвиђено издавање употребне дозволе, 
односно за објекте за које није издата употребна дозвола, решење о 
озакоњењу са извештајем комисије за технички преглед, која је формирана 
и чији је састав утврђен у складу са прописима о планирању и изградњи за 
издавање употребне дозволе.  

□ □ 

5. 

Енергетски објекти, као и уређаји, инсталације или постројења или опрема 
под притиском на којима ће подносилац захтева којег заступам обављати 
енергетску делатност, испуњавају услове и захтеве утврђене: 
- прописима о заштити од пожара и експлозија; 
- прописима о заштити животне средине; 
- техничким прописима; 

□ □ 

6. 
Подносилац захтева којег заступам располаже и испуњава све прописане 
услове у погледу стручног кадра запослених за обављање енергетске 
делатности по поднетом захтеву; 

□ □ 

7. 
Подносилац захтева којег заступам испуњава финансијске услове за 
обављање енергетске делатности за коју је поднет захтев за издавање 
лиценце 

□ □ 

8. 
Подносиоцу захтева којег заступам у последње три године које претходе 
години подношења овог захтева није одузета лиценца за обављање исте 
енергетске делатности 

□ □ 

9. 
Директор, односно чланови органа управљања подносиоца захтева којег 
заступам нису били правоснажно осуђени за кривична дела у вези са 
обављањем привредне делатности 

□ □ 

10. 

Подносиоцу захтева којег заступам није од стране надлежног органа била 
изречена мера забране обављања делатности или да су престале правне 
последице изречене мере у смислу закона који уређује одговорност за 
привредне преступе, закона који уређује одговорност за прекршаје и закона 
који уређује одговорност правних лица за кривична дела 

□ □ 

11. 
Потврђујем актом надлежног органа да над подносиоцем захтева којег 
заступам није покренут стечај или ликвидације □ □ 

12. 
Потврђујем да ћемо недостајуће доказе за издавање лиценце, сами 
прибавити и доставити на захтев надлежног органа □ □ 



IV ДОКАЗИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ 

Упутство: Докази под редним бројем 3, 4, 6. и 7. ове главе подносе се уз захтев за издавање 
лиценце за оне енергетске делатности које ће подносилац обављати на енергетским објектима. 
Одговарајући доказ под редним бројем 2. прилаже се уз захтев за обављање енергетских 
делатности од општег интереса. 
Докази се прилажу у оригиналу или овереном препису који не могу бити старији од шест месеци 
од дана издавања до дана подношења захтева за издавање, односно измену лиценце, осим 
акта о поверавању обављања енергетске делатности од општег интереса, уговора о концесији, 
употребне дозволе, акта о оснивању и доказа о правном основу коришћења енергетског објекта 
у којем се обавља енергетска делатност. 

Редни 
број 

  
Приложено 
прецртати 

1.  Извод из регистра привредних субјеката □ 

2. 
 Оснивачки акт, акт о поверавању обављања делатности од општег 
интереса или уговор о концесији □ 

3. 

 Записник о инспекцијском надзору надлежног инспектора у коме је 
констатовано да нису утврђене незаконитости као доказ да објекти, 
уређаји, инсталациједа објекти, уређаји или постројења или опрема под 
притиском испуњавају прописане услове и захтеве утврђене: 
- прописима о заштити од  пожара и експлозија; 
- прописима о заштити животне средине; 
- техничким прописима  

□ 

4. 

 Записник о инспекцијском надзору надлежног инспектора у коме је 
констатовано да нису утврђене незаконитости као доказ да подносилац 
захтева испуњава прописане услове у погледу стручног кадра 
запослених за обављање енергетске делатности по поднетом захтеву 

□ 

5.1 
Потврде пословних банака о оствареном промету и дневном просечном 
стању средстава на свим текућим рачунима подносиоца захтева за 
претходне две године (субјекти који послују две или више година) 

□ 

5.2 

Потврде пословних банака о оствареном промету и дневном просечном 
стању средстава на свим текућим рачунима подносиоца захтева од дана 
отварања текућег рачуна до дана подношења захтева пословној банци 
(субјекти који послују краће од две године) 

□ 

5.3 
Стандардизовани извештаји о бонитету: БОН-1 Потпуни извештај о 
показатељима за оцену бонитета и БОН-2 Извештај о финансијском 
положају и успешности пословања 

□ 

5.4 
Биланс стања и Биланс успеха за претходне две године (субјекти који 
послују две и више година)  □ 

5.5 
Биланс стања и Биланс успеха  за претходну годину (субјекти који 
послују краће од две године)  □ 

5.6 Почетни биланс стања (субјекти који отпочињу са пословањем) □ 

5.7 

Доказ о испуњености финансијских услова за обављање енергетске 
делатности и то:- акт надлежног органа о измирењу пореских обавеза- 
програм пословања или пословни план за годину у којој се подноси 
захтев за издавање лиценце 

□ 

6. 
Правни основ коришћења енергетског објекта у коме се обавља 
енергетска делатност □ 



7. 

Употребна дозвола или акт надлежног органа да није предвиђено 
издавање употребне дозволе, односно за објекте за које није издата 
употребна дозвола, решење о озакоњењу са извештајем комисије за 
технички преглед, која је формирана и чији је састав утврђен у складу са 
прописима о планирању и изградњи за издавање употребне дозволе.  

□ 

8. 
Потврда надлежног органа да директор, односно чланови органа 
управљања  нису  правоснажно осуђени за кривична дела у вези са 
обављањем привредне делатности 

□ 

9. 

 Акт надлежног органа да подносиоцу захтева  није била изречена мера 
забране обављања делатности или да су престале правне последице 
изречене мере у смислу закона који уређује одговорност правних лица 
за кривична дела 

□ 

10. 
 Акт надлежног органа да подносиоцу захтева  није била изречена мера 
забране обављања делатности или да су престале правне последице 
изречене мере по закону који уређује привредне преступе 

□ 

11. 
 Акт надлежног органа  да  подносиоцу захтева није била изречена мера 
забране обављања делатности или да су престале правне последице 
изречене мере по закону који уређује прекршаје 

□ 

12. Акт надлежног органа да над подносиоцем захтева није покренут стечај □ 

13. 
 Акт надлежног органа да над подносиоцем захтева није покренута  
ликвидација  □ 

14. Доказ о уплати републичке административне таксе □ 

              

Изјављујем да су све изјаве и подаци дати на Општем обрасцу ОО2, односно посебном 
обрасцу истинити и исправни, те сносим пуну материјалну и кривичну одговорност за 
неисправности наведених података. 

Овлашћено лице:   

Име:   

Презиме:   

ЈМБГ:   

Датум подношења захтева:   

Место:   

Потпис:   

 



Образац ПО 19 

ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Укупна дужина дистрибутивне мреже (m)   

Еквивалентни пречник дистрибутивне мреже (DN)   

Начин предаје топлотне енергије дистрибутивном систему (директно, индиректно или комбиновано)   

Тип дистрибутивне мреже (једноцевна, двоцевна или троцевна)   

Врста дистрибутивне мреже (прстенаста, зракаста или комбинована)   

Укупна запремина воде у дистрибутивној мрежи (m3)   

Просечна старост разводне мреже (број година)   

Просечни топлотни губици на мрежи (%)   

Заступљеност начина полагања цеви 

Подземно (m)   

У бетонском каналу (m)   

У заштитну цев (m)   

Надземно (m)   

Заступљеност врсте термоизолације 

Предизоловане (m )   

Минерална и стаклена вуна (m )   

Вишекомпонентне битуменске смеше  (m )   

Укупан број топлотно предајних станица (ТПС) на систему   

Број ТПС у стамбеним зградама   

Број ТПС у пословним и нестамбеним објектима   

Број ТПС снаге 0-30 kW   

Број ТПС снаге 30-100 kW   

Број ТПС снаге 100-500 kW   

Број ТПС снаге преко 500kW   

Број типа ТПС директне са мешањем   

Број типа ТПС индиректне измењивач топлоте   

Годишња збирна предата количина енергије на местима снабдевања* (kWh)   

           *Попуњавају подносиоци који имају мерење у свим предајним местима 
 



АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА 
 

Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 
51/2003 - исправка, 61/2005, 101/2005. - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50 /2011, 93/ 2012, 65/2013 - др. 
закон, 83/2015, 112/2015, 11/2017, 3/2018 - исправка, 95/ 2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019 - испр., 
98/2020 - усклађени дин. изн.,144/2020 i 62/2021- усклађени дин. изн.). 

 
-Тарифни бр. 1. За захтев - 330,00 дин. 
-Тарифни бр. 9. За решење - 570,00 дин. 
 
Текући рачун: 840-742221-843-57 
Позив на број: 

97 05-128 - ГО Медиана 
97 11-126 - ГО Ц. Крст 
97 14-125 - ГО Пантелеј 
97 23-122 - ГО Н.Бања 
97 08-127 - ГО Палилула 

 
НАКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 
 

НАПОМЕНА: На основу Критеријума и мерила за одређивање висине накнаде за издавање 
лиценце за обављање енергетских делатности („Сл. лист Града Ниша“, број 12/2017),  одређује се 
накнада коју енергетски субјект плаћа за издавање лиценце за обављање енергетске делатности, 

дистрибуције топлотне енергије. 

 
На основу Критеријума и Решења: 
Текући рачун: 840-742341-843-24 
Позив на бр. 97 87-521 Г. Ниш 

 


