Правила о лиценцама за обављање енергетских
дјелатности
Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр.
50/2016, 30/2018 и 75/2018.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим правилима утврђује се садржај образаца за подношење захтјева за издавање
лиценце, докази који се достављају уз захтјев, садржај одлуке о издавању лиценце, садржај
и изглед лиценце, рок израде лиценце, начин контроле испуњавања услова утврђених
лиценцом, начин размјене информација са енергетским субјектом, као и начин плаћања
накнада за лиценцу и садржај регистра лиценци.
Члан 2
Изрази који се користе у овим правилима имају значење утврђено Законом о енергетици
(у даљем тексту: Закон).
Члан 3
У складу са законом којим се уређује управни поступак, на поступке прописане овим
правилима сходно се примјењују одредбе тог закона.
Члан 4
(1) Регулаторна агенција за енергетику (у даљем тексту: Агенција) издаје лиценце за
обављање енергетских дјелатности које су прописане чланом 3 Закона.
(2) Без лиценце се могу обављати енергетске дјелатности које су изузете од обавезе
лиценцирања у складу са чланом 74 став 1 Закона.
Члан 5
(1) Лиценце за обављање енергетских дјелатности издају се на период до десет година.
(2) Агенција може у поступку издавања лиценце утврдити краћи период важења лиценце,
од рока утврђеног ставом 1 овог члана, и то:
1) уколико је вријеме коришћења објекта и средстава за обављање енергетских
дјелатности ограничено уговором о закупу или коришћењу, док траје уговорни однос;
2) на основу података и информација из достављеног бизнис плана;
3) на основу рада и пословања енергетског субјекта у периоду коришћења лиценце и др.

II. ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦИ
Члан 6
(1) Лиценца за обављање енергетске дјелатности може се издати привредном друштву,
правном или физичком лицу, односно предузетнику, које је регистровано у Црној Гори за
обављање енергетске дјелатности.
(2) Захтјев за издавање лиценце подноси се на Обрасцу који садржи: опште податке о
субјекту, енергетској дјелатности, врсту лиценце чије се издавање тражи, као и списак
документације која се подноси уз захтјев.
(3) Уз Захтјев из става 2 овог члана се подноси сљедећа документација:
1) Извод из Централног регистра привредних субјеката;
2) Подаци о енергетским објектима, уређајима, постројењима и инсталацијама
неопходним за обављање енергетске дјелатности и доказ о правном основу коришћења
истих;
3) Статут друштва;
4) Потврда издата од надлежног државног органа да чланови органа управљања
подносиоца захтјева, односно предузетник, нијесу били правоснажно осуђени за кривична
дјела која их чине неподобним за вршење функције;

5) Организациона шема и квалификације запослених, у којој су назначена радна мјеста
за која је потребна одређена квалификација и положен одговарајући стручни испит, у
складу са законом;
6) Списак банака, са бројевима жиро рачуна подносиоца захтјева;
7) Потврда комерцијалне банке или Централне банке Црне Горе, којом се доказује да
подносилац захтјева слободно располаже финансијским средствима на свом рачуну;
8) Финансијски извјештај за претходне двије године, ако исти садржи податке везане за
енергетску дјелатност за коју се подноси захтјев за издавање лиценце, састављен у складу
са законом, који садржи: биланс стања, биланс успјеха, исказ о новчаним токовима и исказ
о промјенама на капиталу, као и извјештај ревизора ако је субјекат обвезник односно
предмет ревизије;
9) Трогодишњи бизнис план за енергетску дјелатност на коју се односи захтјев за
издавање лиценце, који обухвата: опис пословне активности; план продаје производа и/или
услуга; људске ресурсе; процјену ризика; пројекцију трогодишњих финансијских исказа, са
навођењем основних категорија исказа, и то: биланс стања, биланс успјеха и исказ о
новчаним токовима, као и основне прорачуне, на основу којих су искази сачињени;
10) Доказ о плаћању накнаде за обраду захтјева за издавање лиценце, за сваку лиценцу
посебно.
(4) Документација из става 3 тач. 1, 4 и 7 овог члана не може бити старија од 60 дана.
(5) Документација из става 3 овог члана доставља се у оригиналу или овјереном
препису.
(6) Лиценца се издаје за сваку енергетску дјелатност посебно.
(7) Изузетно од става 1 овог члана, лиценца за обављање дјелатности снабдијевања
електричном енергијом и гасом може се издати и енергетском субјекту који има сједиште у
држави чланици Европске уније или чланици Енергетске заједнице, под условима
прописаним Законом и овим правилима.
(8) У случају из става 7 овог члана, захтјев за издавање лиценце подноси се на Обрасцу
који садржи: назив субјекта, адресу и сједиште, име и презиме контакт особе за сарадњу са
Агенцијом, као и списак документације која се подноси уз захтјев.
(9) Уз захтјев из става 8 овог члана, субјекат је дужан да достави:
1) лиценцу или одобрење за обављање дјелатности издато од надлежног органа државе
у којој је регистрован;
2) извод из Централног регистра привредних субјеката;
3) потврду банке са сједиштем у Црној Гори о ликвидности жиро рачуна подносиоца
захтјева;
4) планирани обим продаје електричне енергије и/или гаса на територији Црне Горе и
број купаца које намјерава да снабдијева;
5) доказ о плаћању накнаде за обраду захтјева за издавање лиценце.
(10) Документа из става 9 овог члана потребно је доставити на језику који је у службеној
употреби у Црној Гори.
(11) Обрасци из ст. 2 и 8 овог члана саставни су дио ових правила.
+

Члан 7
(1) Уз захтјев из члана 6 став 2 ових правила, зависно од врсте лиценце чије се
издавање тражи, доставља се образац за издавање лиценце, и то за:
1) електроенергетске дјелатности:
а) производњу електричне енергије;
б) пренос електричне енергије;
ц) дистрибуцију електричне енергије;
д) снабдијевање електричном енергијом;
е) организовање и управљање тржиштем електричне енергије;
2) дјелатности у области гаса:
а) складиштење гаса;
б) пренос гаса;
ц) дистрибуцију гаса;
д) снабдијевање гасом;

е) организовање и управљање тржиштем гаса;
ф) транспорт течног природног гаса;
г) управљање постројењем за ТПГ;
х) складиштење течног природног гаса (у даљем тексту: ТПГ);
и) снабдијевање крајњих купаца ТПГ;
3) дјелатности у области нафте и нафтних деривата:
а) транспорт нафте нафтоводима и другим облицима транспорта нафте који нијесу
уређени посебним прописом;
б) транспорт нафтних деривата продуктоводима;
ц) транспорт нафтних деривата транспортним средствима;
д) транспорт течног нафтног гаса транспортним средствима;
е) трговину на велико нафтним дериватима;
ф) трговину на велико течним нафтним гасом;
г) трговину на мало нафтним дериватима;
х) трговину на мало течним нафтним гасом;
и) складиштење нафтних деривата;
ј) складиштење течног нафтног гаса;
к) за управљање постројењем за течни нафтни гас.
4) дјелатности у области биогорива и биотечности:
а) производњу биогорива и биотечности;
б) транспорт биогорива и биотечности;
ц) трговину на велико биогоривима и биотечностима;
д) трговину на мало биогоривима и биотечностима;
е) складиштење биогорива и биотечности.
(2) Уз обрасце из става 1 овог члана, зависно од врсте лиценце чије се издавање тражи,
подноси се сљедећа документација, и то:
1) Уговори од значаја за обављање енергетске дјелатности за коју се тражи издавање
лиценце, и то: уговор о концесији - уколико се подноси захтјев за обављање енергетске
дјелатности на основу дате концесије од јавног интереса, а оснивач друштва није држава
или јединица локалне управе; уговор о складиштењу - уколико се трећим лицима пружа
било која врста услуге складиштења; уговор о купопродаји, уговор о закупу и др;
2) Употребна дозвола за новоизграђени објекат, постројење, уређај или инсталацију,
односно за објекте који су у употреби дуже од годину дана, извјештај надлежног инспектора
којим се потврђује испуњеност услова и захтјева утврђених техничким прописима,
прописима о заштити од експлозија и пожара, као и прописима о заштити животне средине;
3) Докази да запослена лица имају положен стручни испит за обављање послова
техничког руковођења, одржавања, експлоатације и руковања енергетским објектима, у
складу са законом;
4) АДР - Сертификат о обуци возача и сертификат о исправности возила за превоз
опасних материја;
5) Технички опис опреме и диспозициони нацрт локације новоизграђених објеката.
(3) Документација из става 2 овог члана доставља се у оригиналу или овјереном
препису.
(4) Обрасци из става 1 овог члана саставни су дио ових правила.
(5) Енергетски субјекат који је формиран издвајањем из вертикално интегрисаног
субјекта и који наставља да обавља енергетску дјелатност на истим објектима, уређајима,
инсталацијама или постројењима, уз захтјев за издавање лиценце није дужан да достави
документацију из става 2 тач. 2, 3 и 5 овог члана.
(6) Енергетски субјекат који намјерава да лиценцирану дјелатност обавља у објекту
претходног имаоца лиценце по основу уговора о купопродаји или уговора о закупу, није
дужан да достави документацију из става 2 тачка 2 овог члана, до истека важења лиценце
претходног имаоца лиценце, под условом да није дошло до прекида обављања дјелатности
на
предметном
објекту
дуже
од
три
мјесеца.

III. ПОСТУПАК ИЗМЈЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 8
(1) Захтјев за измјену лиценце може се поднијети због промјене чињеница и околности
везаних за лиценцирану дјелатност, насталих након издавања лиценце, као што су
изградња новог објекта, реконструкција, продаја, закуп и др.
(2) Уз захтјев из става 1 овог члана подноси се и одговарајућа документација из члана 7
став 2 ових правила, којом се доказују чињенице и околности које су разлог за подношење
захтјева за измјену лиценце.
Члан 9
(3) Енергетски субјекат је дужан да писаним путем обавијести Агенцију о промјени
сједишта и адресе, промјени запослених лица која обављају послове техничког
руковођења, одржавања, експлоатације и руковања енергетским објектима, као и о другим
промјенама које су значајне за обављање лиценциране дјелатности, а не захтијевају
измјену лиценце, одмах, а најкасније у року од осам дана након настанка промјене.

IV. ПОСТУПАК ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ
Члан 10
(1) Лиценца се привремено одузима или одузима под условима и у случајевима
прописаним чланом 76 ст. 1 и 4 Закона.
(2) Након што непосредном контролом у сједишту лиценцираног субјекта или објектима
који служе за обављање лиценциране дјелатности, или на други начин, утврди постојање
недостатака у обављању лиценциране дјелатности, односно повреде услова из лиценце,
Агенција ће имаоцу лиценце упутити "Упозорење о неиспуњавању услова из лиценце".
(3) Упозорење из става 2 овог члана садржи:
1) Утврђене недостатке у обављању дјелатности;
2) Рок за отклањање недостатака.
(4) Рок из става 3 тачка 2 овог члана не може бити дужи од 30 дана.
(5) Упозорење из става 3 овог члана објављује се на интернет страници Агенције.
Члан 11
(1) Уколико енергетски субјекат у року утврђеном чланом 10 став 3 тачка 2 ових правила
не отклони утврђене недостатке, Агенција ће донијети одлуку о привременом одузимању
лиценце и одредити рок за отклањање недостатака који не може бити дужи од два мјесеца
(2) Агенција ће привремено одузети лиценцу на предлог надлежног инспектора, у
случајевима утврђеним чланом 76 став 3 Закона.
(3) Уколико енергетски субјекат у року из става 1 овог члана отклони недостатке због
којих му је привремено одузета лиценца, Агенција ће на захтјев субјекта, уз који се
доставља потребна документација, донијети одлуку којом ће ставити ван снаге одлуку о
привременом одузимању лиценце и одобрити субјекту наставак обављања лиценциране
дјелатности.
(4) Уколико субјекат не отклони недостатке због којих му је привремено одузета лиценца
у року из става 1 овог члана, Агенција ће донијети одлуку о одузимању лиценце.
(5) Одлуке из ст. 1 и 4 овог члана објављују се на интернет страници Агенције.

V. ПОСТУПАК МИРОВАЊА И ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦИ
Члан 12
(1) Захтјев за мировање обавеза из лиценце енергетски субјекат подноси уколико
наступе објективне околности због којих енергетски субјекат није у могућности да за
одређени период обавља дјелатност или да учествује на тржишту.
(2) У случају из става 1 овог члана, у циљу утврђивања основаности захтјева, Агенција
може извршити непосредну контролу у сједишту лиценцираног субјекта и/или објектима
који служе за обављање лиценциране дјелатности.
(3) Одлуком о мировању обавеза из лиценце одређује се рок до којег је ималац лиценце
дужан да отпочне са обављањем лиценциране дјелатности, који не може бити дужи од 12
мјесеци.

(4) Енергетски субјекат је дужан да писаним путем обавијести Агенцију о датуму
наставка обављања лиценциране дјелатности.
(5) Уколико Агенција у поступку контроле утврди да субјекат обавља енергетску
дјелатност у току мировања обавеза из лиценце, укинуће одлуку из става 3 овог члана и
донијети рјешење о утврђивању обавезе плаћања накнаде за коришћење лиценце од дана
када је утврђено да је субјекат наставио са обављањем дјелатности.
(6) Уколико енергетски субјекат не отпочне са обављањем лиценциране дјелатности у
року утврђеном одлуком из става 3 овог члана, Агенција ће донијети одлуку о одузимању
лиценце.
Члан 13
(1) Ималац лиценце, који намјерава да настави са обављањем лиценциране дјелатности
након истека важења лиценце, дужан је да поднесе захтјев за издавање нове лиценце, на
начин утврђен чл. 6 и 7 ових правила, 60 дана прије истека важења лиценце.
(2) Уколико је лиценца издата на период краћи од десет година, ималац лиценце може
поднијети захтјев за продужење лиценце, уз достављање потребне документације.
(3) Укупни период важења лиценце издате у складу са ставом 2 овог члана не може бити
дужи од десет година, укључујући период важења лиценце чије се продужење тражи.
Члан 14
(1) Уколико сигурност снабдијевања и обезбјеђење функционисања тржишта захтијева
обављање енергетске дјелатности и након истека важења лиценце, Агенција може одлуком
наложити енергетском субјекту да настави да пружа услуге најдуже 12 мјесеци.
(2) Прије доношења одлуке из става 1 овог члана, Агенција ће утврдити објективне
могућности субјекта да обавља дјелатност и оправданост налагања наведене обавезе
субјекту.
Члан 15
Лиценца за обављање енергетске дјелатности на основу концесије може се продужити
до краја важења концесије.

VI. НАЧИН КОНТРОЛЕ ЛИЦЕНЦИРАНИХ СУБЈЕКАТА
Члан 16
(1) Субјекат који обавља енергетску дјелатност дужан је да у току периода важења
лиценце одржава објекте, уређаје и инсталације у технички исправном стању, да у
континуитету има запослене са одговарајућим квалификацијама, положеним стручним
испитом, у складу са законом и овим правилима, да одржава ликвидност жиро рачуна за
обављање дјелатности, као и да испуњава друге услове на основу којих му је лиценца
издата.
(2) Агенција у току периода важења лиценце прати, контролише и анализира рад и
пословање енергетских субјеката, у погледу испуњавања услова утврђених лиценцом и
предузима мјере и активности у складу са Законом.
(3) Ималац лиценце је дужан да Агенцији приликом вршења надзора стави на увид
документацију и податке потребне за контролу његовог рада и пословања.

VII. НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦУ
Члан 17
(1) Подносилац захтјева за издавање лиценце плаћа Агенцији накнаду за издавање
лиценце, а ималац лиценце годишњу накнаду за коришћење лиценце у складу са Законом.
(2) Износ накнаде за издавање лиценце и годишње накнаде за лиценцу утврђују се на
крају календарске године за наредну годину, одлуком Агенције, која се објављује у
"Службеном листу Црне Горе".
(3) Висину накнада за лиценце из става 1 овог члана Агенција утврђује у складу са
методологијом из члана 43 став 1 тачка 6 Закона.
(4) Годишњу накнаду за коришћење лиценце, појединачно за сваког имаоца лиценце,
Агенција утврђује у првом кварталу односне године.
(5) Агенција за сваки квартал издаје рјешење имаоцу лиценце најкасније до петог дана у
првом мјесецу за односни квартал.

(6) Годишња накнада за коришћење лиценце се плаћа квартално, најкасније у року од
осам
дана
од
дана
пријема
рјешења
из
става
5
овог
члана.
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VIII. САДРЖАЈ И ИЗГЛЕД ЛИЦЕНЦЕ
Члан 18
(1) Лиценцни документ садржи: лиценцу, опште и посебне услове лиценце и одлуку о
издавању лиценце.
(2) Лиценца из става 1 овог члана изгледа:
а) На средини у горњем дијелу је знак Агенције у боји;
б) Испод знака, на средини је назив државе, а испод њега назив Агенције;
ц) Испод назива Агенције, исписује се преамбула;
д) Испод преамбуле на средини, исписује се већим словима ријеч ЛИЦЕНЦА у боји знака
Агенције, а испод назив енергетске дјелатности за коју се издаје лиценца, у плавој боји;
е) У наставку се исписује изрека од три тачке, и то: 1. подаци о Имаоцу лиценце, 2. број
лиценце и 3. период важења лиценце;
ф) Испод изреке, у доњем десном углу је мјесто потписа предсједника Одбора Агенције,
а поред се на прописан начин отискује печат Агенције;
г) Штамбиљ Агенције, са бројем и датумом, отискује се на полеђини прве стране
лиценце.
(3) Лиценцни документ се повезују у тврде корице.
(4) Лиценцни документ се израђује у два примјерка, од којих се један уручује енергетском
субјекту, а други задржава Агенција.
(5) Уз лиценцни документ из става 1 овог члана, за лиценцу за транспорт нафтних
деривата и/или TПГ, и/или ТНГ транспортним средствима, Агенција издаје посебан
документ "Извод из лиценце", који је возач лиценцираног транспортног средства дужан да
стави на увид надлежном органу који врши контролу.
(6) Документ из става 5 овог члана садржи:
1) број извода из лиценце;
2) назив издаваоца лиценце;
3) назив имаоца лиценце;
4) број под којим је лиценца уписана у регистар издатих лиценци;
5) рок важења лиценце;
6) тип возила;
7) регистарску ознаку транспортног средства;
8) број шасије;
9) потпис предсједника Одбора Агенције, и
10) печат Агенције.
(7) Документ из става 5 овог члана се издаје енергетском субјекту у једном примјерку.
+

IX. РАЗМЈЕНА ИНФОРМАЦИЈА СА ЕНЕРГЕТСКИМ СУБЈЕКТИМА
Члан 19
(1) Ималац лиценце је дужан да Агенцији доставља све податке и информације,
прописане Законом, овим правилима и лиценцом, на начин и у роковима које одреди
Агенција.
(2) Ималац лиценце је дужан да Агенцији доставља:
1) годишњи и периодичне извјештаје о пословању везане за лиценцирану дјелатност;
2) друге извјештаје, информације и податке, утврђене законом, лиценцом и општим
актима Агенције донијетим у складу са Законом, од значаја за праћење његовог рада.
(3) Годишњи извјештај о пословању из става 2 тачка 1 овог члана енергетски субјекат је
дужан да достави до 30. априла текуће године за претходну годину, осим уколико је
обвезник ревизије, до 30. јуна.
(4) Енергетски субјекат је дужан да до 31. јануара текуће године Агенцији достави
физичке
показатеље
пословања
остварене
у
претходној
години.

X. САДРЖАЈ РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИ
Члан 20
(1) Агенција води регистар лиценци.
(2) Регистар из става 1 овог члана садржи сљедеће податке:
1) назив енергетског субјекта;
2) сједиште енергетског субјекта;
3) назив енергетске дјелатности;
4) број лиценце;
5) датум издавања лиценце;
6) датум важења лиценце;
7) датум одузимања лиценце;
8)напомена.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21
Обрасци потребни за издавање лиценци за дјелатности везане за сирову нафту,
биогорива и биотечности утврдиће се непосредно прије стварања услова за њихово
обављање.
Члан 22
Поступци започети до дана ступања на снагу ових правила окончаће се према
правилима која су важила до дана ступања на снагу ових правила.
Члан 23
Даном почетка примјене ових правила престају да важе Правила о начину и условима за
издавање, измјену и одузимање лиценци за обављање енергетских дјелатности
("Службени лист ЦГ", број 61/13).
Члан 24
Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Црне Горе".

