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Општи образац
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ ИЗМЕНУ САГЛАСНОСТИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ОДНОСНО СНАБДЕВАЊЕ
ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ
Определити да ли се подноси захтев за издавање или измену сагласности:
.
издавање
.
измена
Подносилац захтева

Пријемни печат Министарства рударства и енергетике

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

Подносим захтев за издавање/измену Сагласности за складиштење, односно снабдевање за сопствене
потребе у складу са одредбама Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) и Правилника о
сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНУ САГЛАСНОСТИ

I
Редни
број

Складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе укупног капацитета преко
пет тона
Снабдевање сопствених превозних средстава на сопственим станицама за снабдевање превозних
средстава
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

1.
2.

II
Назив
Седиште/адреса

Улица
Број
Место
Матични број
ПИБ
Телефон
Електронска пошта
(e-mail)
Законски заступник

Факс

Име
Презиме
Адреса
Број извода из регистра привредних субјеката
III
ИЗЈАВЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ
КАО ДОЛЕ ПОТПИСАНИ СВОЈИМ ПОТПИСОМ ЈАМЧИМ
Редни
број
1.
2.
3.
4.

ИЗЈАВЕ
Подносилац захтева којег заступам врши складиштење нафте, деривата нафте
и биогорива укупног капацитета преко пет тона искључиво за сопствене
потребе
Подносилац захтева којег заступам користи станице за снабдевање искључиво
сопствених моторних возила и превозних средстава
Подносилац захтева којег заступам има правни основ коришћења енергетског
објекта у ком се обавља сопствено складиштење односно сопствено
снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима
Подносилац захтева којег заступам је исходовао употребну дозволу, односно
употребне дозволе за објекат односно објекте, односно решење о озакоњењу

ДА

НЕ

5.

6.

7.

IV
IV 1.

објекта са извештајем комисије за технички преглед којим се утврђује да је
објекат подобан за употребу
Енергетски објекат, као и уређаји, инсталације или постројења у којима ће
подносилац захтева обављати сопствено складиштење односно сопствено
снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима, испуњавају услове и
захтеве утврђене:
- Прописима о заштити од пожара и експлозија;
- Прописима о заштити животне средине;
- Техничким прописима;
- Прописима о енергетској ефикасности
Над подносиоцем захтева којег заступам није отворен поступак стечаја нити је
регистрован поступак ликвидације подносиоца захтева
Подносилац захтева ког заступам ће поред докумената из поднаслова IV 1.
овог обрасца, сам доставити документа из поднаслова IV 2. овог обрасца
(докази који садрже податке о чињеницама које је орган дужан да прибавља по
службеној дужности) у циљу ефикаснијег и бржег спровођења поступка
ДОКУМЕНТИ КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ
ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ПРИЛАЖЕ
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ

Редни
број
1.

2.

3.

4.
5.
IV 2.

Приложено
(означити)
Употребна дозвола, односно решење о озакоњењу објекта са извештајем
комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за
употребу
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.
Доказ о правном основу коришћења објеката у којем се обавља складиштење,
нафте, деривата нафте и биогорива, односно снабдевање за сопствене потребе
за које се тражи издавање сагласности (навести доказ).
Потврда надлежног суда да над подносиоцем захтева није покренут поступак
стечаја подносиоца захтева
Доказ о уплати републичке административне таксе
ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ОРГАН ПРИБАВЉА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

Редни
број
1.
2.
3.

Приложено
(означити*)
Извод из регистра који се води у складу са прописом којим се уређује
регистрација привредних субјеката, предузетника односно задруга и акт о
оснивању
Извод из Листа непокретности за објекте за сопствено складиштење односно
сопствено снабдевање
Потврда надлежног органа да није регистрован поступак ликвидације
подносиоца захтева
* Подносилац захтева за издавање сагласности за складиштење, односно
снабдевање за сопствене потребе, може уз захтев приложити све документе
из члана 7. Правилника, укључујући и документе о подацима о
чињеницама о којима се води службена евиденција, уколико позитивно
потврди изјаву под редним бројем 7. наслов III ИЗЈАВЕ ПОДНОСИОЦА
ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ овог обрасца

Изјављујем да су све изјаве и подаци дати на Општем обрасцу О1 односно посебном обрасцу, истинити и
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исправни и сносим пуну материјалну и кривичну одговорност за неистинитост датих изјава, односно
неисправност наведених података.
Законски заступник
(статус):
Име:
Презиме:
Датум подношења
захтева:
Место:
Потпис:

Напомена:
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама
неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.);
да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).
Подаци које Министарство рударства и енергетике прибавља по службеној дужности у вези са
издавањем сагласности за складиштење и снабдевање за сопствене потребе су подаци наведени у поднаслову
IV 2. овог обрасца.
Подносилац захтева за издавање сагласности може доказе који садрже податке о чињеницама које је
орган дужан да прибавља по службеној дужности, да достави и сам, уз захтев за издавање сагласности, а у
циљу ефикаснијег и бржег спровођења поступка. У том случају, потребно је да подносилац захтева за издавање
сагласности позитивно потврди изјаву да ће ове податке доставити сам, наведену под редним бројем 7. наслова
III ИЗЈАВЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ овог обрасца.
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