
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА НАЦРТА ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ 
 

 
• На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 

 
Решења садржана у Закону о енергетици имаће утицај  на :   
- процес убрзања европских интеграција Републике Србије у ЕУ кроз  

имплементацију Трећег енергетског пакета Европске Уније; 
- сигурност снабдевања, кроз прописивање обавеза енергетским субјектима 

за обезбеђивање довољних количина енергије и енергената, односно обезбеђивање 
резерве енергената; 

- купца, крајњег купца и купца из категорије домаћинство који могу  
слободно да бирају свог снабдевача на тржишту електричне енергије, имају право 
на бесплатну промену снабдевача, имају већу заштиту кроз прописивање обавезе 
енергетским субјектима да оснују посебну организациону јединицу и пропишу 
процедуре за поступање по приговорима и притужбама, право да потпуно и 
благовремено буду обавештени о промени цена, о повољнијим условима 
снабдевања, као и могућностима плаћања обавеза за утрошену електричну енергију 
на један од више понуђених начина плаћања, право на приступ подацима о 
сопственој потрошњи чиме се омогућава рационализација сопствене потрошње, да 
оствари право на статус енергетски угроженог купца електричне енергије, односно 
природног гаса, односно право на одређену количину електричне енергије, односно 
природног гаса за коју му се умањује месечна обавеза плаћања; 

- конкуренцију, право купца на слободан избор снабдевача омогућава 
купцу да бира снабдевача који нуди најповољније услове односно повољнију цену 
снабдевања, затим сваки снабдевач може да се јави на тендер за избор гарантованог 
снабдевача, страним правним лицима је омогућено да се баве снабдевањем на 
велико електричном енергијом у Републици Србији без обавезе оснивања 
привредног субјекта у РС ако испуни услове из члана 19. став 1. тач. 5), 7) и 9) овог 
члана и друге услове прописане актом из члана 27. став 7. Закона. Тиме су створени 
услови за имплементацију и даљи развој организованог тржишта електричне 
енергије, у складу са најбољом европском праксом и текућим активностима на 
успостављању јединственог интерног тржишта електричне енергије у Европској 
Унији, као и за обезбеђивање неопходне ликвидности организованог тржишта 
електричне енергије, како би напред описани бенефити могли бити искоришћени у 
свом пуном потенцијалу; 

- енергетске субјекте, којима се прописују дужности у циљу обезбеђивање 
услова за сигурно, поуздано и континуирано снабдевање електричном енергијом и 
природним гасом, успоставља се својина на мрежама које су по Закону о јавној 
својини добра од општег интереса, чиме се омогућава ефикасније управљање и 
коришћење тих објектима, енергетским субјектима који обављају делатност 
транспорт и управљање транспортним системом за природни гас ствара се обавеза 
да своју организацију, рад и пословање ускладе са одредбама овог закона, да 
изврше раздвајање осталих енергетских делатности, односно активности које се не 
односе на управљање системом. Затим енергетским субјектима који обављају 
енергетску делатност снабдевања природним гасом и енергетским субјекту који 



снабдева јавне снабдеваче природног гаса створа се обавеза да обезбеде обавезне 
резерве природног гаса које су најмање једнаке тридесетодневним просечним 
потребама тих купаца у текућој години.  

Предложена решења ће енергетским субјектима који обављају делатност 
производње  деривата нафте и трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривом и 
компримованим природним гасом, осим оних који обављају само трговину 
компримованим природним гасом створити обавезу да, поред обавезних резерви 
нафте и деривата нафте према  посебном закону, обезбеде и оперативне резерве 
деривата нафте које су најмање једнаке петнаестодневној просечној продаји тих 
деривата нафте  у претходној години. Енергетским субјектима који обављају 
делатност производње електричне енергије и/или комбиноване производње 
електричне и/или топлотне енергије ствара се обавеза да обезбеде оперативне 
резерве деривата нафте и/или угља у количини која ће омогућити најмање петнаест 
дана њихове просечне производње електричне и/или топлотне енергије у јануару, 
фебруару и марту за претходних пет година.  

Енергетским субјектима који обављају делатност производње топлотне 
енергије за снабдевање крајњих купаца топлотном енергијом ствара се обавеза да 
обезбеде оперативне резерве деривата нафте и/или угља у количини која ће 
омогућити најмање петнаест дана њихове просечне производње електричне и/или 
топлотне енергије у јануару, фебруару и марту за претходних пет година. 
Субјектима који обављају складиштењe нафте, деривата нафте и биогорива за 
сопствене потребе и снабдевање сопствених возила на сопственим станицама 
ствара се обавеза да прибаве сагласност Министарства, а енергетским субјектима 
који обављају делатност производње, дистрибуције и снабдевања топлотном 
енергијом створа се обавеза да своју организацију, рад и пословање ускладе са 
одредбама овог закона, појачава се одговорност енергетских субјеката за 
прекорачење обавеза. 
 - тржиште електричне енергије, кроз успостављање организованог 
тржишта електричне енергије у Републици Србији, као потенцијалног нуклеуса за 
будуће јединствено регионално дан-унапред  тржиште, што је у потпуности у 
складу са усвојеним европским циљним моделом тржишта, као и Акционим 
планом за успостављање регионалног тржишта електричне енергије у Југоисточној 
Европи, са чијом применом се већ кренуло у оквиру институција Енергетске 
заједнице југоисточне Европе и ENTSO-E регионалне групе.  

Успешна имплементација организованог тржишта електричне енергије у 
Србији и региону би донела бројне предности, како за Републику Србију и локалну 
заједницу тј. локалне интересне стране, тако и за све учеснике на тржишту. Највећу 
корист за ширу заједницу представља, свакако, формирање поуздане референтне 
цене, која представља основни предуслов за успостављање подстицајног 
инвестиционог оквира, и то не само у области енерегетике, већ и у осталим 
областима привреде. 

Такође, као један од бенефита издваја се и брзо и ефикасно успостављање 
сложене инфраструктуре, уз мање ангажовање ресурса и умањен ризик, што би 
донело и ниже оперативне трошкове, висок ниво транспарентности, приступ 
широком спектру искустава, практичних знања и ресурса, јасан економски сигнал 



путем формирања јединствене тржишне цене, као и регионално позиционирање и 
подстицај европским интеграционим процесима Републике Србије у целини.  

Сви наведени бенефити би, као крајњу консеквенцу нижих трошкова ризика 
и оптимизације пословања учесника на тржишту електричне енергије, свакако 
довели и до ниже цене електричне енергије за крајње купце. 

-инвеститоре - Предложеним решењима се у великој мери прецизира 
административна процедура чиме се стварају услови за улагање у енергетске 
објекте који користе обновљиве изворе енергије. Нарочито је значајно предложено 
решење да привремени статус повлашћеног произвођача који могу стећи сви 
инвеститори пре стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, 
чиме се повећава сигурност инвестиције, а уједно омогућава ажурније 
админстративно праћење развоја инвестиција у области обновљивих извора 
енергије и високоефикасне когенерације.  

Концепт произвођача електричне енергије из обновљивих извора омогућава 
функционисање система гаранција порекла у складу праксом чланица Европске 
уније у области обновљивих извора енергије 

Прописана је обавеза доношења транспарентне процедуре за прикључење 
објеката на преносни систем, омогућено је инвеститорима да граде прикључак 
неопходан за прикључење објекта. 

- физичка лица - Омогућавање физичким лицима да стекну статус 
повлашћеног произвођача електричне енергије у електранама инсталисане снаге до 
30 kW, створиће се услови за увођење већег броја електрана на обновљиве изворе 
енергије у електроенергетски систем, већи број нових радних места у области 
производње и техничких услуга, нарочито у мање развијеним крајевима где постоје 
значајни потенцијали обновљивих извора енергије,  као  и развој домаће привреде, 
нарочито малих и средњих предузећа. 

-веће коришћење обновљивих извора енергије - Прецизирањем 
административних процедура  у области коришћења обновљивих извора енергије,   
као и  прописивање обавезе доношења транспарентне процедуре за прикључење 
објеката на електроенергетску мрежу, стварају  се услови за изградњу енергетских 
објеката који користе обновљиве изворе енергије. Изградња нових енергетских 
постројења која користе обновљиве изворе енергије неопходна је ради достизање 
циљева утврђених Националним акционим планом за коришћење обновљивих 
извора енергије.  
 - Агенцију за енергетику, којој се новим решењима уводе значајнија 
овлашћења и одговорности, утврђују механизми за ефикаснију контролу 
енергетских субјеката, као и изрицање казни енергетским субјектима; 

- државне органе, због припреме прописа чија измена ће се иницирати, а 
без чије измене примена појединих одредби Закона о енергетици ће бити доведена 
у питање, мисли се пре свега на Закон о Влади, Закон о министарствима, Закон о 
јавним предузећима, а у вези одредби о раздвајању оператора система, одредбе о  
серификацији оператора  система, одредбе око јавне услуге. 

Када је у питању Закон о јавним предузећима и обављање делатности од 
општег интереса, директиве препознаје само  јавну услугу као услугу доступну 
свима, те како у нашем правном систему егзистира више врста услуга нпр. услуга 
од општег економског интереса, услуга од универзалног значаја, услуга од јавног 



значаја, то је за уједначавање тих термина нужно и неопходно да се измени Закон о 
јавним предузећима и усагласи термин у складу са прописима Европске уније. Тек 
након тога створиће се услови за примену овог  захтева директиве у области 
електричне енергије. 

- органе аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, кроз 
прописивање одређених обавеза у погледу достављања података за потребе израде 
енергетског биланса и Програма остваривања Стратегије. 

 
2. КАКВЕ ТРОШКОВЕ ЋЕ ПРИМЕНА ЗАКОНА СТВОРИТИ 

ГРАЂАНИМА И ПРИВРЕДИ, НАРОЧИТО МАЛИМ И СРЕДЊИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА 

 
Примена Закона ће створити- проузроковати трошкове: 
- за подносиоца захтева за издавање лиценце за обављање енергетске 

делатности, (накнада за издавање лиценци) у висини коју ће Агенција за 
енергетику утврђивати у складу са актом о висини накнада који она  доноси;  

- за подносиоца захтева за издавање лиценце за обављање енергетске 
делатности, у поступку прибављања документације: извештаја надлежних 
инспектора, који се подносе уз захтев за издавање лиценце, у износу прописаном 
законом којим се уређују административне таксе;  

- за подносиоца захтева за издавање лиценце за обављање енергетске 
делатности, у поступку прибављања документације која се подносу уз захтев за 
издавање лиценце, а за полагање стручног испита за обављање послова техничког 
руковођења, руковања и одржавања енергетских објеката, у износу утврђеном  
посебним актом;  

- за подносиоца захтева за издавање енергетске дозволе за изградњу 
енергетских објеката у износу прописаном законом којим се уређују 
административне таксе; 

- за подносиоца захтева за прикључење објеката на систем у висини која се 
утврђује у складу са Методологијом о одређивању трошкова прикључења коју 
доноси Агенција за енергетику Републике Србије; 

- за подносиоца захтева за издавање сагласности за складиштењe нафте, 
деривата нафте и биогорива за сопствене потребе укупног капацитета преко 5 тона 
и за снабдевање сопствених превозних средстава на сопственим станицама за 
снабдевање превозних средстава, за које се не издаје лиценца, у износу који је 
прописан законом којим се уређују административне таксе; 

- за  енергетске субјекте који обављају енергетску делатност снабдевања 
природним гасом и енергетске субјекте који снабдевају јавне снабдеваче природног 
гаса, у виду накнаде за формирање обавезних резерви природног гаса у висини коју 
прописује Влада на предлог министарства надлежног за послове енергетике; 

- за енергетске субјекте који обављају делатност производње деривата нафте 
и трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривом и компримованим природним 
гасом, осим оних који обављају само трговину компримованим природним гасом, 
за енергетске субјекте који обављају делатност производње електричне енергије 
и/или комбиноване производње електричне и/или топлотне енергије, за енергетске 
субјекте који обављају делатност производње топлотне енергије за снабдевање 



крајњих купаца топлотном енергијом, услед обавезе формирања оперативних 
резерви деривата нафте; 

- за крајње купце електричне енергије је дефинисана накнада за обновљиве 
изворе енергије у висини коју прописује Влада на предлог министарства надлежног 
за послове енергетике и која се приказује на рачунима за испоручену електричну 
енергију, а изражава се по утрошеном kWh електричне енергије; 

- за подносиоца захтева за стицање статуса привремено повлашћеног 
произвођача електричне енергије, статуса повлашћеног произвођача електричне 
енергије и статуса произвођача из обновљивих извора  у износу који је прописан 
законом којим се уређују административне таксе. 

 
 
3. ДА ЛИ СУ ПОЗИТИВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ДОНОШЕЊА ЗАКОНА 

ТАКВЕ ДА ОПРАВДАВАЈУ ТРОШКОВЕ КОЈЕ ЋЕ ОН СТВОРИТИ 
 
Позитивне последице доношења закона су такве да оправдају трошкове које 

ће изазвати.  
Увођење обавезе прибављање сагласности за складиштењe нафте, деривата 

нафте и биогорива за сопствене потребе и снабдевање сопствених возила на 
сопственим станицама створиће могућност контроле и евиденције токова деривата 
нафте и сузбијање црног тржишта. 

Обезбеђивање обавезних резерви природног гаса, пре свега, подиже ниво 
сигурности снабдевања купаца, чиме се смањују трошкови који могу настати у 
случају поремећаја на тржишту енергије и енергената. 
 Поред послова  у вези са формирањем, одржавањем, инвестирањем и 
извештавањем о обавезним резервама нафте и деривата нафте, сагласно закону 
којим се уређују обавезне резерве, Министарство које је Централно складишно 
тело, односно посебна организациона целина у саставу Сектора за нафту и гас, 
обављаће послове у вези формирања и управљања обавезним резервама природног 
гаса, те сходно томе, за управљање обавезним резервама природног гаса није 
потребно успостављати нову организациону јединицу унутар Министарства. 
 На овај начин испуњена је обавеза прописана Директивом EZ 119/2009.  
Такође, омогућено је сигурно и ефикасно снабдевање енергентима, а отпуштањем 
обавезних резерви на тржиште у случају поремећаја снабдевања, које су набављене 
по повољнијим ценама у односу на цене у случају енергетске кризе, обезбеђују се 
знатне уштеде у буџету Републике Србије и смањују негативни ефекти енергетске 
кризе на привредну активност у земљи. На овај начин обезбедиће се инвестиције у 
домаћу привреду у наредних 10 година од око 100 милиона евра. 

С друге стране, формирање и одржавање обавезних резерви природног гаса, 
аналогно формирању и одржавању обавезних резерви нафте и деривата нафте, неће 
имати негативне рефлексије на расходну страну буџета, с обзиром да је извор 
финансирања – накнада за формирање обавезних резерви - приход буџета 
Републике Србије. 
 
 



4. ДА ЛИ СЕ ЗАКОНОМ ПОДРЖАВА СТВАРАЊЕ НОВИХ 
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА ТРЖИШТУ И ТРЖИШНА 
КОНКУРЕНЦИЈА 

Предложена законска решења имају позитиван ефекат у смислу повећања 
броја енергетских субјеката на тржишту електричне енергије и природног гаса што 
ће довести до веће конкуренције и успешнијег функционисања тржишта.  

Предложена законска решења имају позитиван ефекат у смислу повећања 
броја енергетских субјеката на тржишту електричне енергије што ће довести до 
веће конкуренције у области услуга и опреме за коришћење обновљивих извора 
енергије, као и успешнијег функционисања тржишта. Подстицајне мере утицање на 
повећање броја енергетских субјеката који користе ОИЕ на тржишту и омогућити 
им да временом постану конкурентни и равноправни учесници на тржишту са 
енергетским субјектима који користе фосилна горива. Применом овог закона 
очекује се значајно повећање броја нових енергетских субјеката који користе ОИЕ 
на тржишту и то како оних који енергију производе у енергетским објектима 
релативно мале снаге (до 30kW),  тако  и оних  ко ји су спремни да улажу у велике 
електране, посебно ветроелектране инсталисане снаге од неколико стотина MW. 
Могућност да физичка лица стекну статус повлашћеног произвођача у малим 
електранама инсталисане снаге до 30 kW, представља широку платформу за развој 
мале привреде, поготову у руралним и слабо развијеним подручјима где постоје 
значајни потенцијали обновљивих извора енергије.  

 
 
5. ДА ЛИ СУ СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ИМАЛЕ ПРИЛИКУ 

ДА СЕ ИЗЈАСНЕ О ЗАКОНУ 
 
Одбор за привреду и финансије је 17. децембра 2013. године, донео 

Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Закона о енергетици и одредио  
Програм јавне расправе којим је утврђен начин и период спровођења. Јавна 
расправа је одржана у више градова у Републици Србији, и то Крагујевцу, Београду 
и Новом Саду, а Нацрт је био објављен и на интернет страници Министарства, тако 
да су на текст Нацрта закона сва заинтересована лица могла да упуте примедбе. 
Након одржане јавне расправе обрађене су све пристигле примедбе а радна група је 
водећи рачуна о балансу државних интереса и интереса заинтересованих страна, а 
радна група је прихватила сваку рационалну примедбу која је имала за циљ 
побољшање,  односно унапређење текста закона. 

 Такође, око Нацрта закона се у три наврата разговарало и усаглашавало са 
Секретаријатом Енергетске заједнице, а Секретаријат Енергетске заједнице је 
својим актом од 6. новембра 2014. године, који у прилогу достављамо, доставио 
позитиван став у погледу Нацрта закона. 

Напомиње се да су у поступку припреме текста нацрта Закона о енергетици 
активно учествовали енергетски субјекти, регулаторна Агенција, у два наврата  
представник Министарства за област грађевинарства по питању усаглашавања 
одредби око прикључења објеката на систем, затим у три наврата представник 
Републичког секретаријата за законодавство и Републичког геодетског завода по 
питању норми око успостављања права својине на мрежама. 



 
6. КОЈЕ ЋЕ СЕ МЕРЕ ТОКОМ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА ПРЕДУЗЕТИ ДА 

БИ СЕ ОСТВАРИЛО ОНО ШТО СЕ ДОНОШЕЊЕМ ЗАКОНА НАМЕРАВА 
 
Примена овог закона захтева измену многих прописа у Републици Србији 

како би се обезбедило спровођење трећег пакета директива ЕУ који се кроз овај 
закон транспонује како је наведено у прелазним и завршним одредбама нацрта 
закона.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОГ 
 
 

Листа аката које треба донети на основу овог закона:  
 

Редни 
број Назив Правни 

основ Опис Рок/месец 

1. Уредба о енергетски угроженом купцу Члан 10. 
став 8. 

Влада ближе прописује критеријуме за 
стицање статуса енергетски угроженог 
купца, начин заштите, садржину захтева, 
услове, рок и поступак за стицање статуса, 
као и доказе који се прилажу уз захтев, 
количине електричне енергије или 
природног гаса за које се енергетски 
угроженом купцу умањује месечна обавеза 
плаћања, начин издавања акта о стицању 
статуса и садржину тог акта, начин вођења 
евиденције и друга питања неопходна за 
утврђивање статуса. 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

2. 

Акт којим се ближе прописује садржина 
Енергетског биланса, врста података, 
рокови и начин достављања података и 
други елементи неопходни за израду и 
праћење остварења Енергетског биланса 

Члан 14. 
став 2. 

Министар ближе прописује садржину 
Енергетског биланса, врсту података, рокове 
и начин достављања података и друге 
елементе неопходне за израду и праћење 
остварења Енергетског биланса. 

 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

3. Акт којим се ближе прописује програм и 
начин полагања стручног испита  

Члан 24. 
став 3. 

Министарство прописује ближе услове, 
програм и начин полагања стручног испита 
из става 2. овог члана, као и услове у 
погледу стручног кадра из члана 22. став 1. 
тачка 4) овог закона.  

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

4. 

Акт којим се ближе прописују услови за 
издавање, измену и одузимање лиценце, 
садржину захтева за издавање лиценце, 
садржину захтева за издавање извештаја 
надлежног инспектора из члана 22. став 
1. тач. 3) и 4) и доказе која се прилажу уз 
захтев за издавање извештаја, као и 
начин вођења регистра издатих и 
одузетих лиценци 
 
Поред наведеног, овим актом се ближе 
уређује: поступак сертификације, 
садржај захтева за сертификацију, 
садржај одлуке о сертификацији и 
документа која се прилажу уз захтев. 

Члан 27. 
став 7. 
Члан 101. 
став 2. 
Члан 240. 
став 2. 

Министарство ближе прописује услове за 
издавање, измену и одузимање лиценце, 
садржину захтева за издавање лиценце, 
садржину захтева за издавање извештаја 
надлежног инспектора из члана 22. став 1. 
тач. 3) и 4) и доказе која се прилажу уз 
захтев за издавање извештаја, као и начин 
вођења регистра издатих и одузетих 
лиценци. 
 
Актом из члана 27. став 7. овог закона 
ближе се уређује: поступак сертификације, 
садржај захтева за сертификацију, садржај 
одлуке о сертификацији и документа која се 
прилажу уз захтев. 
 
Актом из члана 27. овог закона ближе се 
уређује: поступак сертификације, садржај 
захтева за сертификацију, садржај одлуке о 
сертификацији и документа која се прилажу 
уз захтев. 
 
 

6 месеци од 
дана 
ступања на 
снагу 



5. 

Акт којим се ближе прописују услови за 
издавање, измену и одузимање 
Сагласности за складиштење и 
снабдевање за сопствене потребе, 
садржину захтева и документа која се 
прилажу уз захтев за издавање 

Члан 28. 
став 8. 

Министарство ближе прописује услове за 
издавање, измену и одузимање Сагласности 
за складиштење и снабдевање за сопствене 
потребе, садржину захтева и документа која 
се прилажу уз захтев за издавање.  

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

6. 

Акт којим се ближе прописују услови за 
издавање енергетске дозволе, садржај 
захтева за издавање енергетске дозволе у 
зависности од врсте и намене 
енергетског објекта, начин издавања 
енергетске дозволе и садржај регистра 
издатих енергетских дозвола и регистра 
енергетских дозвола које су престале да 
важе и друга питања 

Члан 34. 
став 3. 

Министарство ближе прописује услове за 
издавање енергетске дозволе, садржај 
захтева за издавање енергетске дозволе у 
зависности од врсте и намене енергетског 
објекта, начин издавања енергетске дозволе 
и садржај регистра издатих енергетских 
дозвола и регистра енергетских дозвола које 
су престале да важе и друга питања у складу 
са законом. 

6 месеци од 
дана 
ступања на 
снагу 

7. 

Правилник о израчунавања удела  
енергије из обновљивих извора у бруто 
финалној потрошњи енергије, начин 
израчунавања електричне енергије 
произведење из хидроелектрана и 
ветроелектрана, енергетски садржај 
горива у саобраћају, начин израчунавања 
утицаја биогорива, биотечности и 
њихових упоредивих фосилних горива на 
емисију гасова са ефектом стаклене 
баште, као и начин израчунавања 
енергије из топлотних пумпи.  

Члан 67. 

Министарство прописује начин 
израчунавања удела енергије из обновљивих 
извора у бруто финалној потрошњи 
енергије, начин израчунавања електричне 
енергије произведење из хидроелектрана и 
ветроелектрана, енергетски садржај горива у 
саобраћају, начин израчунавања утицаја 
биогорива, биотечности и њихових 
упоредивих фосилних горива на емисију 
гасова са ефектом стаклене баште, као и 
начин израчунавања енергије из топлотних 
пумпи.  

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

8. 

Уредба о условима за стицање статуса 
повлашћеног произвођача, привременог 
повлашћеног произвођача електричне 
енергије и произвођача из електричне 
енергије из ОИЕ и критеријумима за 
оцену испуњености тих услова 

Члан 74. 

Влада ближе прописује услове и поступак 
стицања, трајање и престанак статуса 
повлашћеног произвођача, привременог 
повлашћеног произвођача електричне 
енергије и произвођача електричне 
ененергије из обновљивих извора енергије, 
садржину захтева и доказе о испуњавању 
услова за стицање статуса повлашћеног 
произвођача, инструменте обезбеђења 
плаћања, минимални степен искоришћења 
примарне енергије у електранама 
високоефикасне комбиноване производње 
електричне и топлотне енергије у 
зависности од врсте основног енергента и 
инсталисане снаге, максималне капацитете 
свих електрана које користе енергију ветра и 
енергију сунчевог зрачења које ће добити 
статус повлашћеног произвођача, односно 
привременог повлашћеног произвођача 
садржину и начин вођења регистра из члана 
75. овог закона и друга питања у складу са 
законом. 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

9. 

Уредба о утврђивању стандардних 
модела уговора и предуговора о откупу 
укупног износа произведене електричне 
енергије 

Члан 76. 
став 5 и 
Члан 77. 
став 4 

Влада ближе прописује садржину и друге 
елементе уговора о откупу електричне 
енергије. 
Влада ближе прописује садржину и друге 
елементе предуговора о откупу електричне 
енергије. 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 



10. 

Уредба о начину обрачуна и начину 
расподеле прикупљених средстава по 
основу накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача електричне 
енергије 

Члан 79. 
став 3 

Влада прописује начин обрачуна, плаћања и 
прикупљања средстава по основу накнаде за 
подстицајне мере, као и начин расподеле 
прикупљених средстава по основу накнаде 
за подстицајне мере. 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

11. Уредба о висини накнаде за подстицај у 
2016. години (усваја се сваке године) 

Члан 79. 
став 4 

Влада, на предлог Министарства, најкасније 
до краја децембра текуће године за наредну 
годину, утврђује висину накнаде из става 4. 
овог члана која се објављује у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 

31.12. 2015. 

12. 
Уредба о мерама подстицаја за 
повлашћене произвођаче електричне 
енергије 

Члан 80. 

Влада ближе прописује категорије 
повлашћених произвођача електричне 
енергије,  подстицајне мере за производњу 
електричне енергије из обновљивих извора 
и из високоефикасне комбиноване 
производње електричне и топлотне енергије, 
услове за њихово остваривање, начин 
одређивања и трајање подстицајног 
периода, права и обавезе које из тих мера 
произилазе за повлашћене произвођаче 
електричне енергије и друге енергетске 
субјекте и друга питања у складу са законом 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

13. 

Правилник о начину на који се крајњем 
купцу прорачунава и приказује удео свих 
врста извора енергије у продатој 
електричној енергији 

Члан 87. 
став 5 

Министарство ближе прописује начин на 
који се крајњем купцу прорачунава и 
приказује удео свих врста извора енергије у 
продатој електричној енергији, као и начин 
контроле прорачуна. 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

14. Уредба о гаранцији порекла Члан 87. 
став 6 

Влада, на предлог Министарства, ближе 
прописује садржину гаранције порекла, 
поступак издавања, преношења и престанка 
важења гаранције порекла, начин вођења 
регистра, начин достављања података о 
произведеној електричној енергији 
измереној на месту предаје у преносни, 
дистрибутивни и затворени дистрибутивни 
систем, надзор, као и друга питања у складу 
са законом. 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

15. Уредба о условима испоруке и 
снабдевања електричне енергије Члан 214. 

Влада ближе прописује услове испоруке и 
снабдевања крајњих купаца електричном 
енергијом 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

16. Технички прописи Члан 219. 
став 1. 

Министар надлежан за послове енергетике 
прописује техничке захтеве  за 
пројектовање, изградњу, испитивање, 
коришћење и одржавање енергетских 
објеката за производњу, пренос и 
дистрибуцију електричне енергије свих 
напонских нивоа,  електроенергетских 
инсталација у њима, уземљење и заштиту од 
атмосферских пражњења, као и услове које 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 



мора да испуњава правно лице, односно 
предузетник које врши послове испитивања 
и одржавања енергетских објеката за 
производњу, пренос и дистрибуцију 
електричне енергије. 
 
 

17. 

Акт којим се ближе прописују услову из 
чл. 288. и 289. овог закона, садржина 
захтева за изузеће и садржина акта за 
изузеће. 

Члан 290. 
став 1. 

Министарство ближе прописује услове из 
чл. 288. и 289. овог закона, садржину 
захтева за изузеће и садржину акта за 
изузећа.  
 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

18. Уредба о условима испоруке и 
снабдевања природним гасом Члан 314. 

Влада ближе прописује услове испоруке и 
снабдевања природним гасом купцима, као 
и мере које се предузимају у случају да је 
угрожена сигурност испоруке природног 
гаса купцима услед поремећаја у раду  
транспортног или дистрибутивног система 
или поремећаја на тржишту. 
 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

19. Превентивни акциони план 
Члан 315. 
став 2 
 

Влада доноси Превентивни акциони план, 
ради обезбеђивања сигурности снабдевања 
природним гасом, који садржи процену 
ризика у погледу остваривања сигурности 
снабдевања, као и мере за ублажавање 
утврђених ризика које се односе на потребан 
транспортни капацитет којим би се 
задовољила укупна потражња за природним 
гасом и обезбеђивање снабдевања 
одређених група крајњих купаца природног 
гаса. 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

20. Кризни план Члан 315. 
став 3. 

Влада доноси Кризни план, ради обезбеђења 
сигурности снабдевања природним гасом, 
којим се утврђују мере, енергетски субјекти 
који ће бити задужени за обезбеђивање 
сигурности рада транспортног система и 
сигурности снабдевања одређених група 
крајњих купаца, количине и капацитете 
природног гаса, у случају опште несташице 
природног гаса 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

21. 

Акт којим се ближе прописују рокови, 
садржај и начин достављања података о 
набавци и продаји нафте, деривата 
нафте, биогорива и компримованог 
природног гаса и података о ценама 
деривата нафте и биогорива са и без 
акциза и пореза 
 
 

Члан 335. 
став 1. и 
2. 

Енергетски субјекти који обављају 
делатност производње и трговине нафтом, 
дериватима нафте, биогоривима и 
компримованим природним гасом и 
трговине моторним и другим горивима на 
станицама за снабдевање превозних 
средстава дужни су Министарству 
достављати: 
1) податке о набавци и продаји нафте, 
деривата нафте, биогорива и компримованог 
природног гаса који се односе на количину, 
порекло, цену и квалитет и 
2) податке о ценама деривата нафте и 
биогорива са и без акциза и пореза; 
3) друге податке.  
Министарство ближе прописује рокове, 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 



садржај и начин достављања података из 
става 1. овог члана.  
 

22. 

Акт којим се ближе прописује систем 
којим се управља процесима пријема, 
продаје и залихама робе и извештавањем 
на објектима у којима се обавља 
трговина нафтом, дериватима нафте, 
биогоривом и компримованим 
природним гасом 

Члан 335. 
став 3. 

Министарство ближе прописује систем 
којим се управља процесима пријема, 
продаје и залихама робе и извештавањем на 
објектима у којима се обавља трговина 
нафтом, дериватима нафте, биогоривом и 
компримованим природним гасом. 
 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

23. 

Акт којим се ближе прописују рокове, 
садржај и начин достављања података о 
планираним или започетим 
инвестицијама и ремонтима и података о 
постројењу у случају прекида рада. 
 

Члан 336. 

Енергетски субјекти који обављају 
делатност производње нафтних деривата, 
производње биогорива, намешавање 
биогорива у деривате нафте и складиштења 
нафте, деривата нафте и биогорива дужни су 
Министарству достављати: 
1) петогодишње планове развоја и 
инвестиција; 
2) податке о планираним или започетим 
инвестицијама и ремонтима; 
3) податке о постројењу у случају прекида 
рада. 
Министарство ће ближе прописати рокове, 
садржај и начин достављања података из 
става 1. овог члана.  

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

24. Акт којим се ближе прописује удео 
биогорива на тржишту 

Члан 340. 
став 1. 

Влада, на предлог Министарства, ближе 
прописује удео биогорива на тржишту, 
обвезнике система стављања биогорива на 
тржиште и њихове обавезе, подстицаје, мере 
и начин стављања биогорива на тржиште, 
извештавање у систему стављања биогорива 
на тржиште, регистар обвезника система 
стављања биогорива на тржиште и њихових 
извештаја, као друге елементе система 
стављања биогорива на тржиште.  
 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

25. 

Акт којим се ближе прописују 
критеријуми одрживости биогорива, 
начин и поступак верификације 
испуњености критеријума одрживости 
биогорива, извештавање о испуњености 
критеријума одрживости биогорива,  
удео биогорива на тржишту 

Члан 340. 
став 2. 

Влада на предлог Министарства, 
министарства надлежног за послове 
пољопривреде и министарства надлежног за 
послове животне средине одређује 
критеријуме одрживости биогорива, начин и 
поступак верификације испуњености 
критеријума одрживости биогорива, 
извештавање о испуњености критеријума 
одрживости биогорива, и друге елементе 
везане за одрживост биогорива. Само 
биогорива са потврдом за испуњавање 
критеријума одрживости могу се 
обрачунати за постизање циљева 
постављених од стране Националног 
акционог плана за обновљиву енергију. 
 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 



26. Акт којим се ближе прописују обвезници 
накнаде за биогорива 

Члан 341. 
став 1. 

Влада, на предлог Министарства ближе 
прописује обвезнике накнаде за биогорива, 
која се користи као подстицај за систем 
стављања биогорива на тржиште. 
 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

27. 
Акт којим се ближе прописује висина 
накнаде за биогорива, начин обрачуна и 
начин плаћања  накнаде 

Члан 341. 
став 4. 

Висину накнаде за биогорива, начин 
обрачуна и начин плаћања ове накнаде, као 
и располагања средствима ове накнаде, 
прописује Влада на предлог Министарства, 
министарства надлежног за послове 
финансија и министарства надлежног за 
послове трговине, а на основу потребног 
износа средстава утврђеног прописима као 
обавезни удео биогорива на тржишту.  
 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

28. 

Акт којим се ближе прописују услови и 
начин постепеног обезбеђења, 
коришћења и обнављања оперативних 
резерви деривата нафте и угља 

Члан 345. 
став 6. 

Влада ближе прописује услове и начин 
постепеног обезбеђења, коришћења и 
обнављања оперативних резерви деривата 
нафте и угља.  

 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

29. 

Акт којим се ближе прописују услови за 
обвезнике накнаде за формирање 
обавезних резерви природног гаса, план 
и критеријуме инвестирања и 
инвестиционе изградње, критеријуме 
прибављања, давања и узимања у закуп 
складишта и пратеће инфраструктуре 

Члан 347. 
став 3. 

Влада на предлог Министарства ближе 
прописује услове за обвезнике накнаде за 
формирање обавезних резерви природног 
гаса, план и критеријуме инвестирања и 
инвестиционе изградње, критеријуме 
прибављања, давања и узимања у закуп 
складишта и пратеће инфраструктуре, као и 
план и критеријуме набавки у циљу 
формирања обавезних резерви природног 
гаса.  

 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

30. 
Акт којим се ближе прописује висина, 
начин обрачуна и начин плаћања накнаде 
за формирање обавезних резерви  

Члан 351. 
став 3. 

Висину накнаде за формирање обавезних 
резерви, начин обрачуна и начин плаћања 
ове накнаде, као и располагања средствима 
ове накнаде, прописује Влада на предлог 
министарства надлежног за послове 
енергетике уз прибављену сагласност 
министарства надлежног за послове 
финансирања и министарства надлежног за 
послове трговине, а на основу потребног 
износа средстава за извршење годишњег 
програма обавезних резерви природног гаса 
и планиране потрошње природног гаса за 
годину за коју се утврђује накнада сагласно 
Енергетском билансу Републике Србије. 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

31. Акт којим се ближе прописује садржај и 
начин вођења регистра 

Члан 352. 
став 3. 

Министарство ближе прописује садржај и 
начин вођења регистра из става 1. овог 
члана. 
 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 

32. 
Акт којим се ближе прописује образац за 
вођење регистра повлашћених 
произвођача топлотне енергије 

Члан 366. 
став 2. 

Надлежни орган јединице локалне 
самоуправе на захтев  Министарства, а 
најмање  једанпут годишње обавештава 
Министарство о подацима садржаним у 
регистру из става 1. овог члана, на обрасцу 
чију садржину прописује Министар. 

1 година од 
дана 
ступања на 
снагу 



 
 
  


