
Општи образац ОО2  
Захтев за издавање лиценце за обављање делатности производње топлотне енергије и 

дистрибуције и снабдевање топлотном енергијом  
   

Општи образац ОО2  

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ  

Опште упутство: 
Попунити главе I, II, III и IV Општег обрасца ОО2, укључујући изјаве о истинитости и исправности података у овом захтеву и 
приложеним исправама, као и одговарајуће посебне обрасце (ПО) у зависности од енергетске делатности за коју се захтев подноси, 
те уз овако попуњене обрасце захтева за издавање лиценце приложити све прописане доказе.  

Подносилац захтева  

(назив и седиште - за правна лица; 
име и адреса - за предузетнике)  

Пријемни печат Агенције за енергетику Републике Србије  

Подносим захтев за издавање лиценце за обављање енергетске делатности у складу са одредбама Закона о енергетици ("Службени 
гласник", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12) и Правилника о ближим условима за издавање, измену и одузимање лиценце за 
обављање енергетских делатности и о начину вођења регистра издатих и одузетих лиценци  

 
I ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ  

Упутство: Дозвољено је заокружити редни број само једне енергетске делатности.  
                  За сваку енергетску делатност подноси се посебан захтев.  

Редни 
број  

Енергетска делатност  

1.     Производња топлотне енергије  

2.     Дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом  

   

II  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА  

Назив     

Седиште     



Адреса     

Матични број     

ПИБ     

Телефон     Факс   

Електронска пошта (е-маil)     

Овлашћено лице  Име     

Презиме     

Адреса     

Број извода из домаћег регистра привредних субјеката     

Енергетске делатности подносиоца захтева за које поседује 
лиценцу  

1.     
 

2.     
 

3.     
 

4.     
 

5.     
 

6.     
 

7.     
 

8.     
 

9.     
 

10.     
 

Остале неенергетске делатности подносиоца захтева  

1.     
 

2.     
 

3.     
 

   

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, подносилац не попуњава рубрике са изјавама под редним 
бројем 3, 4. и 5. 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 објекта, уређаја, инсталације односно 
постројења на којем ће обављати енергетску делатност по поднетом захтеву  

  

4.  
Подносилац захтева којег заступам исходовао је употребну дозволу за енергетски објекат на којем ће 
обављати енергетску делатност по поднетом захтеву  

  

5.  Енергетски објекат, као и уређаји, инсталације или постројења 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; 
- прописима који уређују услове за обављање промета робе и пружања услуга у промету; 
- прописима о енергетској ефикасности.  

  

6.  
Подносилац захтева којег заступам располаже и испуњава све прописане услове у погледу стручног кадра, 
као и захтеве у погледу броја и стручне оспособљености запослених за обављање енергетске делатности по 
поднетом захтеву  

  

7.  
Подносилац захтева којег заступам располаже финансијским средствима неопходним за обављање 
енергетске делатности за коју подноси 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.  
Чланови органа управљања подносиоца захтева којег заступам нису били правноснажно осуђени за кривична 
дела у вези са обављањем привредне делатности  

  

10.  

Подносиоцу захтева којег заступам није од стране надлежних судова изрицана мера забране обављања 
делатности, односно да су престале правне последице изречених мера 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 да над подносиоцем захтева којег заступам није отворен поступак стечаја нити да је регистрован 
поступак ликвидације подносиоца захтева  

  

IV ДОКАЗИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ  

Упутство: 
Докази под редним бројем 4, 5, 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 3. прилаже се уз захтев за обављање енергетских делатности од општег интереса. 
Доказе под редним бројем 8. тач. 8.1. и 8.2. ове главе подносилац прилаже уз захтев уколико послује најмање две календарске године 
пре подношења захтева за издавање лиценце. 
Докази наведени под редним бројем 8. тач. 8.3. и 8.4. ове главе прилажу подносиоци који послују краће од две календарске године 
рачунајући пре подношења захтева за издавање лиценце.  

Редн
и 

број  

Докази који се прилажу уз захтев за издавање лиценце (оригинали или оверене фотокопије):  Приложено 
(прецртати

)  

1.  Извод из домаћег регистра привредних субјеката    

2.  Оснивачки акт    

3.  
Доказ којим се потврђује да је надлежни орган подносиоцу захтева поверио или дао у концесију обављање 
енергетске делатности од општег интереса  

  

4.  
Доказ о праву коришћења објеката за обављање енергетске делатности за коју се тражи издавање лиценце 
(навести доказ)  

  

5.  Употребна дозвола, односно употребне дозволе за енергетски објекат, односно објекте    

6.  

Извештај надлежних инспектора да објекти, уређаји, инсталације или постројења испуњавају прописане услове 
и захтеве утврђене: 
- прописима о заштити од пожара и експлозија; 
- прописима о заштити животне средине; 
- техничким прописима; 
- прописима о енергетској ефикасности и 
- прописима који уређују услове промета робе и пружања услуга у промету.  






 






 

7.  
Извештај надлежног инспектора да подносилац захтева испуњава прописане услове у погледу стручног кадра као и 
захтеве у погледу броја и стручне оспособљености запослених за обављање енергетске делатности по поднетом 
захтеву  

  



8.  

  

8.1.  

 
8.2. 

 
 

8.3.  
 
 

8.4.  

Докази да подносилац захтева располаже финансијским средствима неопходним за обављање енергетске 
делатности 
за коју подноси захтев за издавање лиценце, и то:  

а) за подносиоца захтева који послује најмање две године: 
- Потврде пословних банака о оствареном промету и дневном просечном стању средстава на свим текућим 
рачунима подносиоца захтева за претходне две године,  

- Биланс стања и биланс успеха за претходне две године;  

б) за подносиоца захтева који послује краће од две године: 
- 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 и  

- Биланс стања и биланс успеха за претходну годину или Почетни биланс стања за подносиоца који отпочиње  
са пословањем у години у којој подноси захтев.  

   

  

 

 

  

 


 

   

9.  
Акт надлежног органа да директор, односно чланови органа управљања нису правоснажно осуђени за кривична 
дела у вези са обављањем привредне делатности  

  

10.  
Акт надлежног суда који потврђује да подносиоцу захтева није изречена мера забране обављања делатности, 
односно да су престале правне последице изречене мере у смислу закона који уређује одговорност правних лица 
за кривична дела  

  

11.  
Акт надлежног суда који потврђује да није изречена мера забране обављања делатности, односно да су престале 
правне последице изречене мере по закону који уређује привредне преступе  

  

12.  
Акт надлежног суда који потврђује да није изречена мера забране обављања делатности, односно да су престале 
последице изречене мере по закону који уређује прекршаје  

  

13.  Потврда надлежног суда да над подносиоцем захтева није покренут поступак стечаја    

14.  Потврда надлежног органа да није регистрован поступак ликвидације подносиоца захтева    

15.  Доказ о уплати републичке административне таксе    

   
  



 

Изјављујем да су све изјаве и подаци дати на Општем обрасцу ОО2 (глава I, II, III и IV) односно посебном обрасцу, истинити и 
исправни и сносим пуну материјалну и кривичну одговорност за неистинитост датих изјава, односно неисправност наведених 
података.  

Овлашћено лице (статус):     

Име:     

Презиме:     

ЈМБГ:     

Датум подношења захтева:     

Место:     

Потпис:     

Печат:     
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