Образац ПО 12
Захтев за издавање лиценце за производњу топлотне енергије
ПО 12 - ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
I ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Опште упутство: Попунити поглавља Главе I-VI укључујући изјаву о истинитости и о исправности података у овом захтеву и
приложеним исправама, те приложити све захтеване доказе
Подносилац захтева
Пријемни печат надлежног органа
(назив и седиште - за правна лица, име и адреса за
предузетнике)
Подносим захтев за издавање лиценце за обављање енергетске делатности у складу с 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 у топланама укупне инсталисане снаге
1МW или више
II
Назив
Седиште
Адреса
Матични број
ПИБ
Телефон
Електронска пошта (е-маил)

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

Факс

Одговорно лице

Број извода из домаћег регистра привредних субјеката
Енергетске делатности подносиоца захтева за које поседује лиценцу

Остале неенергетске делатности подносиоца захтева

Име
Презиме
Адреса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.

III
СПИСАК ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА СА ОСНОВНИМ ТЕХНИЧКИМ ПОДАЦИМА
III-1 ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ одвојено по јединицама (за делатност под редним бројем 1)
Јединица
Локација
Врста горива
Инсталисана снага (МW)
Годишња производња енергије * (КWh)

* Попуњавају подносиоци који имају мерење на свим локацијама
IV
Послови
(врста посла по
називу или
описно)

НАПОМЕНЕ:

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА НА ПОСЛОВИМА ТЕХНИЧКОГ РУКОВОЂЕЊА ПРЕМА ЗАХТЕВУ ИЗ ЧЛ.
6 - 8. ПРАВИЛНИКА (за делатност под редним бројем 1, 2. и 3. из Главе I)
Број запослених
Струка
Радно искуство
Врста уговора о раду према
наведеном броју запослених
(укупно на
(претежна врста стручне спреме (број запослених који
наведеним
према наведеном броју
испуњавају овај услов)
на неодређено
на одређено
пословима)
запослених)
време
време

V ИЗЈАВЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Упутство: Уколико подносилац захтева први пут подноси захтев за издавање лиценце, изјава под редним бројем 5 Главе V се не
попуњава. Изјава под редним бројем 2. и 3. Главе V попуњавају се само за делатности за под редним бројем 1, 2. и 3. Главе I.
Као доле потписани својим потписом јамчим:
Редни
број
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ИЗЈАВЕ

ДА НЕ

Подносилац захтева којег заступам регистрован је за обављање енергетске делатности за коју подносим захтев за
издавање лиценце
Подносилац захтева којег заступам има право коришћења објеката, уређаја, инсталација и постројења који
испуњавају услове и захтеве утврђене техничким прописима, прописима о енергетској ефикасности, о заштити од
пожара и експлозија, као и прописима о заштити животне средине, неопходним за обављање енергетске делатности
за коју подносим захтев за издавање лиценце
Подносилац захтева којег заступам фактички располаже у овом захтеву наведеним стручно оспособљеним кадром
Подносилац захтева којег заступам располаже финансијским средствима неопходним за обављање енергетске
делатности за коју је поднет захтев за издавање лиценце
Подносилац захтева којег заступам у последње три године које претходе години подношења захтева није одузета
лиценца за обављање исте енергетске делатности
Чланови органа управљања подносиоца захтева којег заступам нису правноснажно осуђени за кривична дела у вези
са обављањем привредне делатности

VI
ДОКАЗИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ
Упутство: Докази под редним бројем 3. и 7. Главе VI подносе се само за делатности за које се попуњава Глава III. Докази под редним
бројем 4. Главе VI подносе се само за делатности за које се попуњава Глава IV. Докази под редним бројем 5.1, редним бројем 5.3. и
редним бројем 5.4. Главе VI подносе субјекти који послују две или више година пре подношења захтева за издавање лиценце. Доказе
под редним бројем 5.2, редним бројем 5.5 или 5.6 и редним бројем 5.7 Главе VI подносе енергетски субјекти који послују краће од две
године пре подношења захтева за издавање лиценце. Доказе под редним бројем 6.1 и 6.2 Главе VI подносе само они субјекти којима
је поверено обављање енергетске делатности уговором о поверавању, односно којима је дата концесија за обављање енергетске
делатности.
Редни
Докази (оригинали или оверене фотокопије)
Приложено

број
1.
2.
3.

4.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

6.1
6.2
7.
8.
9.

(прецртати)
Извод из домаћег регистра привредних субјеката
Оснивачки акт
Извештај надлежних инспектора да објекти, уређаји, инсталације или постројења испуњавају прописане
услове и захтеве утврђене техничким прописима, прописима о енергетској ефикасности, прописима о заштити
од експлозија и пожара и прописима о заштити животне средине
Извештај надлежног инспектора да подносилац захтева испуњава прописане услове у погледу стручног кадра
за обављање енергетске делатности за коју је поднет захтев за издавање лиценце
Потврде пословних банака о оствареном промету и дневном просечном стању средстава на свим текућим
рачунима подносиоца захтева за претходне 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
Мишљење о бонитету, односно стандардизовани извештаји о бонитету БОН-1 Потпуни извештај о
показатељима за оцену бонитета и БОН-2 Извештај о финансијском положају и успешности пословања,
издати у складу са законом
Биланс стања и Биланс успеха за претходне две године (субјекти који послују две или више година)
Биланс стања и Биланс успеха за претходну годину (субјекти који послују краће од две године)
Почетни биланс стања (субјекти који отпочињу са пословањем)
Доказ о способности обезбеђења финансијских средстава у обиму потребном за обављање енергетске
делатности утврђеном програмом рада или планом пословања, односно финансијским планом подносиоца
захтева за годину за коју подноси захтев за издавање лиценце (новчани део основног капитала, потврда
пословне банке да подносиоцу захтева може ставити на располагање неопходна финансијска средства или
друга средства обезбеђења у висини планираних активности)
Важећи уговор о концесији за обављање енергетске делатности
Важећи уговор о поверавању обављања енергетске делатности као делатности од општег интереса
Доказ о праву коришћења објеката за обављање енергетске делатности за коју се тражи издавање лиценце
(навести доказ)
Акт надлежног органа да чланови органа управљања и руковођења нису правноснажно осуђени за кривична
дела у вези са обављањем привредне делатности
Доказ о уплати републичке административне таксе

Изјављујем да су сви подаци наведени у овом захтеву и у приложеним исправама истинити и исправни, те сносим пуну материјалну и
кривичну одговорност за неисправности наведених података.
Одговорно лице (статус):
Име:
Презиме:
ЈМБГ:
Датум подношења захтева:
Место:
Потпис:
Печат:

