
ПРЕДЛОГ

З А К О Н
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ

Члан 1.
У Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 57/11 и 80/11-

исправка), у члану 11. после тачке 11) додаје се нова тачка 11а), која гласи:

„11а) прописује услове, начин и поступак обележавања (маркирања)
деривата нафтe; ”.

У тачки 12) број: „161” замењује се бројем: „160”.

Члан 2.
У члану 12. после тачке 8) додаје се нова тачка 8а), која гласи:

„8а) припрема и предлаже Влади акт којим се прописују услови, начин и
поступак обележавања (маркирања) деривата нафтe; ” .

Члан 3.
У члану 20. став 4. мења се и гласи:

„Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба
Министарству у року од 15 дана од дана пријема решења.”

После става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе:

„Решење Министарства је коначно и против њега се може покренути
управни спор.

Лиценца није потребна за обављање следећих енергетских делатности:

1) производње електричне енергије у објектима укупне одобрене снаге
прикључка до 1 МW;

2) производње електричне енергије искључиво за сопствене потребе;

3) производње биогорива до 1000 t годишње и производњу биогорива
за сопствене потребе;

4) транспорта нафте нафтоводима искључиво за сопствене потребе;

5) транспорта деривата нафте продуктоводима за сопствене потребе;

6) транспорта нафте, деривата нафте и биогорива другим облицима
транспорта;

7) складиштења нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене
потребе;

8) производње топлотне енергије у објектима укупне снаге до 1 MWt и
производње топлотне енергије искључиво за сопствене потребе;

9) комбинована производња електричне и топлотне енергије у
термоелектранама -топланамa у објектима до 1 МW укупне одобрене
електричне снаге прикључка и 1 MWt укупне топлотне снаге, као и комбиноване
производње електричне и топлотне енергије искључиво за сопствене потребе;

10) трговина на мало течним нафтним гасом у боцама.”
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Члан 4.
У члану 26. у ставу 8. речи: „и енергетске објекте” бришу се.

Члан 5.
У члану 27. у ставу 5. речи: „става 2” замењују се речима: „става 3”.

Члан 6.
У члану 29. у ставу 2. речи: „став 2” замењују се речима: „став 3”.

Члан 7.
У члану 52. у ставу 4. тачка 7), мења се и гласи:

„7) носиоце активности и рокове за остварење планираних активности.”

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:

„Национални акциони план мора бити усаглашен са прописима којима се
уређује енергетска ефикасност и смањење емисије гасова који изазивају
ефекат стаклене баште.”

Досадашњи став 5. постаје став 6.

Члан 8.
У члану 65. став 2. у тачки 3) тачка и запета замењује се тачком.

Тачка 4) брише се.

Члан 9.
У члану 159. став 3. у тачки 8) број: „165” замењује се бројем: „164”.

Члан 10.
У члану 172. после става 1. додају се ст. 2. и 3, који гласе:

„Деривати нафте који се стављају на тржиште морају бити обележени
(маркирани).

Влада ће ближе уредити услове, начин и поступак обележавања
(маркирања) деривата нафтe из става 2. овог члана.”

Члан 11.
Назив главе XVIII. АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ и чл. 179.

и 180. бришу се.

Члан 12.
У члану 191. став 1. у тачки 11) речи: „став 4.” замењују се речима: „став

5.”

После тачке 13) додаје се нова тачка 13а), која гласи:

„13а) ако деривате нафте ставе на тржиште супротнo члану 172. овог
закона;”.

Тачка 14) мења се и гласи:

„14) не обавести инспектора о извршењу решења у складу са чланом
187. став 2. овог закона и не омогући инспекцијски надзор у складу са чланом
189. овог закона;”.
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Члан 13.
У члану 192. у ставу 1. тачка 14) мења се и гласи:

„14) не обавести инспектора о извршењу решења у складу са чланом
187. став 2. овог закона и не омогући инспекцијски надзор у складу са чланом
189. овог закона.”.

Члан 14.
У члану 193. у ставу 2. тачка 7) мења се и гласи:

„7) не омогући инспекцијски надзор у складу са чланом 189. овог закона.”

Члан 15.
У члану 195. став 3. речи: „план за коришћење обновљивих извора

енергије за период до 2020. године” замењују се речима: „акциони план из
члана 52. став 2. овог закона”.

Члан 16.
Члан 199. брише се.

Члан 17.
У члану 205. у ставу 7. речи: „Енергетски субјекти” замењују се речима:

„Оператор система”.

Члан 18.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да ради Агенција за

енергетску ефикасност.

Члан 19.
Права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад, архиву, запослене и

постављена лица у Агенцији за енергетску ефикасност, са стањем на дан
ступања на снагу овог закона, преузима Министарство енергетике, развоја и
заштите животне средине.

Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије”.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. Устава

Републике Србије, и то у тачки 6), према којој Република Србија уређује и
обезбеђује јединствено тржиште, правни положај привредних субјеката, систем
обављања привредних и других делатности, монетарни, банкарски, девизни и
царински систем, економске односе са иностранством и порески систем, тачки
9, према којој Република Србија уређује и обезбеђује одрживи развој и тачки 16.
према којој Република Србија уређује и обезбеђује организацију, надлежност и
рад републичких органа.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Агенција за енергетску ефикасност образована је као посебна

организација, 2002. године, а Законом о енергетици („Службени гласник РС”,
број 84/04) у истом својству наставила рад , као и по Закону о енергетици
(„Службени гласник РС”, број 57/11). Тим законом делокруг Агенције није битно
мењан.

Агенција има својство правног лица и образована је за обављање
стручних послова на унапређењу услова и мера за рационалну употребу
енергије и повећање енергетске ефикасности.

Ради рационализације рада републичке управе сагледана је могућност
престанка са радом Агенције за енергетску ефикасност, а имајући у виду
послови за које је основана могу да се обављају у оквиру Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине, то се предлаже укидање
Агенције за енергетску ефикасност и преношење тих послова на Министарство,
укључујући и извршиоце (државне службенике и постављена лица) на тим
пословима.

Поред наведеног током примене Закона уочене су техничке грешке у
навођењу погрешног броја члана, става, затим грешке проузроковане
изостављањем размака између ставова, што доводи до погрешне примене
закона, па је било нужно да се кроз измене и допуне законa такве грешке
отклоне.

Такође, у циљу спречавања нелегалних токова трговине дериватима
нафте, размотрано је увођење обавезе обележавања (маркирања) деривата
нафте. Увођењем обележавања деривата нафте, кроз поступак убацивања
посебних хемијских елемената у деривате нафте не утиче се на квалитет
деривата нафте, али се доказује да је дериват нафте из легалног промета.

С тим у вези било је потребно извршити измене члана 172.  Закона,  на
начин да се пропише да деривати нафте који се стављају у промет морају бити
обележени (маркирани), те да Влада пропише ближе услове, начин и поступак
обележавања ( маркирања).

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. Предлога закона врше се измене у члану 11. тако да се код
надлежности Владе утврђује да Влада прописује услове, начин и поступак
обележавања (маркирања) деривата нафтe. Такође, врши се исправка техниче
грешке у тачки 12) истог члана.
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Чланом 2. Предлога закона врше се измене у члану 12. тако да се код
надлежности министарства утврђује да министарство припрема и предлаже
Влади акт којим се прописују услови, начин и поступак обележавања
(маркирања) деривата нафтe

Чланом 3. Предлога закона врши се исправка техничке грешке у члану
20. став 4. Тако да се став 4. мења а после става 4. додају се ст.5.и 6.

Чланом 4. Предлога закона врши се исправка техничке грешке у члану
26. став 8. јер је грешком остала реч „и енергетске објекте”, и с обзиром да иста
није у функцији тог члана предложено је брисање.

Чланом 5.Предлога закона врши се исправка техничке грешке у члану
27. у ставу 5. односно погрешан је позив на став 2, па је предложена измена .

Чланом 6. Предлога закона врши се исправка техничке грешке у члану
29.став 2. где се речи став 2 замењују речима став 3.

Чланом 7. Предлога закона врши се исправка техничке грешке у члану
52. став 4. тачке 7), а после става 4. додаје се нови став 5.

Чланом 8. Предлога закона у члану 65. став 2. предложено је брисање
тачке 4) имајући у виду да је исто обухваћено чланом 67. став 3, па је
непотребно да се понавља.

Чланом 9. Предлога закона у члану 159. став 3.у тачки 8) уочена је
грешка у позиву на број члана те је предложено да се број 165 замени са бројем
164.

Чланом 10. Предлога закона у члану 172. додају се два нова става којим
се прописује обавеза да деривати нафте који се стављају на тржиште морају
бити обележени (маркирани), Влада ће ближе уредити услове, начин и поступак
обележавања (маркирања) деривата нафтe.

Чланом 11. Предлога закона брише се назив главе и одредбе чл. 179. и
180. које се односе на Агенцију за енергетску ефикасност.

Чланом 12. Предлога закона у члану 191.став 1. тачка 11) уочена је
грешка у позиву на број става па је предложене измена тако да се став 4.
замењује ставом 5. Такође се после тачке 13) додаје нова тачка 13а) а тачка 14
се мења.

Чланом 13. Предлога закона у члану 192. став 1. мења се тачка 14).

Чланом 14. Предлога закона у члану 193. став 2. предложена је измена
тачке 7) јер се уочило да није у сагласности са чланом 187. став 2.

Чланом 15. Предлога закона у члану 195. став 3) било је потребно
усагласити назив акта са чланом 52. закона.

Чланом 16. предлаже се брисање члана 199. Закона.

Чланом 17. Предлога закона у члану 205. став 7. било је потребно
усагласити са чланом 17. Закона тако да је предложено брисање речи
енергетски субјект.

Чланом 18. Предлога закона прописано је да даном ступања на снагу
овог закона престаје да ради Агенција за енергетску ефикасност.

Чланом 19. Предлога закона било је потребно уредити питање
преузимања, запослених и постављених лица, као и права, обавезе, предмете,
опрему, средства за рад и архиву Агенције за енергетску ефикасност од стране
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.
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Чланом 20. прописано је да закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IV ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна
финансијска средства из буџета Републике Србије.

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Доношење овог закона по хитном поступку у складу са чланом 167.

Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 –
пречишћен текст), предлаже се пре свега из разлога смањења трошкова буџета
Републике Србије имајући у виду да тренутна економска ситуација у Републици
Србији налаже економично поступање и штедњу на свим нивоима па самим тим
и у органима државне управе.


