
Образац ПО 11  
Захтев за издавање лиценце за дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом за 

природни гас  
   

ПО 11 ДИСТРИБУЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ ЗА ПРИРОДНИ ГАС  

Дистрибутивно 
подручје 

(навести локацију - 
град, општина, МЗ)  

   

Дужине дистрибутивног система за који се издаје / проширује 
лиценца, према максималним пројектованим притисцима - p у 

систему [m]  

p < 6 bar     

6 ≤ p ≤ 16 bar    

   

А - Дистрибутивни систем максималног пројектованог радног притиска 6 ≤ p ≤ 16 bar 

А1 - Мрежа дистрибутивних гасовода, односно делови гасовода у случају фазне градње, до станица из А2: регулационих, 
мерно регулационих и мерних станица за широку потрошњу  

ред. 
број  

објекат  локација  
материјал 
гасовода  

дужина 
гасовода [m]  

максимални 
пројектовани 

капацитет [m3/h]  

притисак улазни 
[bar]  Бр. употребне 

дозволе/датум 
издавања  

пројектовани  радни  

макс  мин  

1.                             

2.                             

3.                             

4,                             

5.                             



А2 - Регулационе станице, мерно регулационе станице и мерне станице за широку потрошњу (испорука за два или више 
купаца)  

ред. 
број  

објекат  локација  
тип станице 

(контејнерска / 
зидана)  

одоризација 
(има / нема)  

максимални 
пројектовани 

капацитет [m3/h]  

улазни притисак 
[бар]  Бр. употребне 

дозволе/датум 
издавања  

пројектовани  радни  

макс  мин  

1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

   
Б - Дистрибутивне гасне мреже максималног пројектованог радног притиска p < 6 bar  

ред. број  објекат  локација  
материјал 
гасовода  

дужина 
гасовода 

[m]  

максимални 
пројектовани 

капацитет [m3/h]  

притисак [bar]  Бр. употребне 
дозволе / 

датум 
издавања  

пројектовани  радни  

макс  мин  

1.                             

2.                          

3.                             

4.                             

5.                             

Напомена:  



   

   

За проширење лиценце:  За издавање лиценце:  

Годишња потрошња на целокупном 
дистрибутивном систему у претходној 
години [m3]  

   Годишња потрошња на 
дистрибутивном систему номинована 

за енергетски биланс [m3]  

   

Укупан број станица за широку потрошњу 
(испорука за 2 или више купаца) након 
проширења лиценце  

мерне     Напомена:  

регулационе     

мерно-
регулационе  

   

Подаци о дужинама дистрибутивне мреже 
према максималним пројектованим 
притисцима након проширења лиценце, 
[m]  

p < 6 bar    

6 ≤ p ≤ 16 bar     

Прилог: Графичка документација - извод из Главног пројекта, 
односно пројекта изведеног стања на којој се јасно означеним 

објектима због којих се врши измена у односу на већ лиценциране 
објекте  

Прилог: Графичка документација - извод из Главног 
пројекта, односно пројекта изведеног стања са јасно 

означеним објектима  
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