
 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

1. НА КОГА И КАКО ЋЕ УТИЦАТИ ПРЕДЛОЖЕНА РЕШЕЊА 

 

 

Предложена решења ће утицати на грађане, на привредна друштва која обављају 

енергетску делатност производње деривата нафте и трговине нафтом и дериватима нафте, 

биогоривима и компринованим гасом, на органе државне управе, будуће инвеститоре. 

Нова решења ће допринети бољој снабдевености и стабилности тржишта од које ће 

корист имати сви грађани. 

Нова решења ће привредним друштвима која обављају енергетску делатност 

производње деривата нафте и трговине нафтом и дериватима нафте, биогоривима и 

компринованим гасом створити обавезу плаћања накнаде и извештавања у складу са 

одредбама овог закона.  

Новим законским решењима, државним органима се намеће низ обавеза, које се 

огледају у доношењу прописа за извршавање овог закона, достављања извештаја Влади, 

израда извештаја о сигурности снабдевања, припрема и доношење програма мера за случај 

када је угрожена сигурност снабдевања енергијом и енергентима услед поремећаја у 

снабдевању енергијом и енергентима 

Новим законским решењима, ствара се позитиван амбијент будућим инвеститорима за 

улагања у области пољопривреде, трговине, изградње резервоарских капацитета. 

 

 

2. КОЈИ СУ ТРОШКОВИ КОЈЕ ЋЕ ПРИМЕНА АКТА ИЗАЗВАТИ 

ГРАЂАНИМА И ПРИВРЕДИ, ПОСЕБНО МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

 Oвим законом, уводи се посебна накнада за обавезне резерве нафте и деривата нафте 

којом ће се обезбедити средства за образовање, чување, обнављање и друге трошкове везане 

за пословање обавезних резерви нафте и нафтних деривата, као и инвестиције и 

инвестиционе трошкове за ове потребе, а коју ће плаћати сви крајњи купци кроз цену 

производа. 

 

 3. ДА ЛИ СУ ПОЗИТИВНE ПОСЛЕДИЦЕ ДОНОШЕЊА ЗАКОНА ТАКВЕ ДА 

ОПРАВДАВАЈУ ТРОШКОВЕ КОЈЕ ЋЕ ОН СТВОРИТИ 

 

Доношењем овог закона и увођењем посебне накнаде за обавезне резерве нафте и 

деривата нафте обезбедиће се средства за образовање обавезних резерви нафте и деривата 

нафте и изградњу складишног простора за чување истог, а све у циљу остварења циљева који 

треба да постигну у складу са  имплементацијом директиве 2009/119/EЗ. Законом о 

ратификацији уговора о оснивању Енергетске заједнице између Европске заједнице, 

Република Србија је преузела обавезу да усагласи своје законодавство са захтевима 

директива ЕУ које се односе на енергетику чиме ће се омогућити пуно учешће земаља 

Југоисточне Европе у унутрашњем тржишту енергије Европске Уније. Трошак који се ствара 

оправдан је јер ће се обезбедити висок степен сигурност снабдевања формирања обавезних 

резерви нафте и деривата нафте.   

 

4. ДА ЛИ АКТ СТИМУЛИШЕ ПОЈАВУ НОВИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

НА ТРЖИШТУ И ТРЖИШНУ КОНКУРЕНЦИЈУ  

 

Нова законска решења доприносе појаву нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишту конкуренције, пре свега имајући у виду изградњу резервоарских капацитета, јавних 

складишта за пољопривредне производе и робних берзи.  

 

 

5. ДА ЛИ СУ СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ИМАЛЕ ПРИЛИКУ ДА 



ИЗНЕСУ СВОЈЕ СТАВОВЕ 

 

О предложеним решењима су своје ставове у оквиру посебно оформљене Радне групе 

изнели представници министарстава надлежних за послове здравља, финансија и привреде, 

одбране, пољопривреде, трговине, правде и државне управе, енергетике, а њихове сугестије 

су узете у обзир приликом израде текста Нацрта закона.  

 

 

6. КОЈЕ ЋЕ СЕ МЕРЕ ТОКОМ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА ПРЕДУЗЕТИ ДА БИ СЕ 

ОСТВАРИЛА СВРХА ДОНОШЕЊА АКТА 

 

Нацрт закона прописује да ће се прописи за извршавање овог закона донети у року од 

шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. Такође су јасно прописане надлежности у 

спровођењу овог закона. 


