
 
НАЦРТ 

 
З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ 
 
 
 

Члан 1. 
 

У Закону о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), у члану 
1. после речи: „дистрибуције” додају се запета и реч: „снабдевања”, а речи: „и испоруци 
природног гаса” бришу се.  
 

 Члан 2. 
 

 У члану 3. став 1. тачка 1) реч: „сигурност” замењује се речју: „безбедност”, реч: 
„сигурности”  замењује се речју: „безбедности”, а после речи: „дистрибуције”, додају се запета 
и реч: „снабдевања”. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 4. став 1, у уводној реченици, после речи: „нарочито” додаје се реч: „на”. 
 
У тач. 1) и 2) после речи: „привредна друштва” брише се запета и додају речи: „и јавна 

предузећа”. 
 
Тачка 6) мења се и гласи: 
 
„6) превоз у друмском саобраћају;”. 
 
У ставу 2. после речи: „преноса” додаје се запета, реч: „и” брише се, а после речи: 

„дистрибуције” додају се речи: „и снабдевања”. 
 
У  тачки 1) после речи: „производња” додаје се запета, реч „и” брише се, а после речи: 

„дистрибуција” додају се речи: „и снабдевање”. 
 
У тачки 2) после речи: „пренос” додаје се запета, реч: „и” брише се, а после речи: 

„дистрибуција” додају се речи: „и снабдевање”. 
 
Тачка 3) брише се. 
  

 
Члан 4. 

 
Члан 5. мења се и гласи: 

 
„Члан 5. 

 
Изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 
 
1) годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије (годишњи извештај) је 

извештај којим обвезник система енергетског менаџмента извештава министарство надлежно за 
послове енергетике о спроведеним мерама и активностима и степену реализације циљева 
дефинисаних програмом и планом енергетске ефикасности; 
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2) еко-дизајн је укључивање аспеката животне средине у пројектовање и израду производа 

који утичу на потрошњу енергије, ради побољшања учинка производа на животну средину током 
његовог целокупног животног циклуса; 

  
3) елаборат о енергетској ефикасности постројења је елаборат у коjeм се на основу 

прописаних метода документовано израчунава, односно процењује степен енергетске 
корисности постројења; 

 
4) енергетска ефикасност је однос између оствареног резултата у услугама, добрима или 

енергији и за то утрошене енергије; 
 
5) енергетска ревизија је систематска процедура која за циљ има проверу резултата 

енергетског прегледа и ефеката у погледу унапређења енергетске ефикасности и спровођење 
других анализа и мера у складу са овим законом; 

 
6) енергетска санација зграда је извођење грађевинских и других радова на постојећој 

згради, као и поправка или замена уређаја, постројења, опреме и инсталација истог или мањег 
капацитета, којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни 
елементи, не утиче на безбедност суседних објеката и саобраћаја, не утиче на заштиту од пожара 
и заштиту животне средине, али којима може да се мења спољни изглед уз потребне сагласности 
у циљу повећања енергетске ефикасности зграде, односно смањења потрошње свих врста 
енергије применом техничких мера и стандарда на постојећим елементима зграде, уређајима, 
постројењима и опреми; 

 
7) енергетска услуга је услуга заснована на уговору закљученoм између пружаоца 

енергетске услуге (ESCO) и корисника енергетске услуге  која обухвата примену мера за 
побољшање енергетске ефикасности  којима се постижу проверљиве и мерљиве, или процењиве 
уштеде енергије и/или воде и други позитивни ефекти, при чему се трошкови улагања пружаоца 
енергетске услуге у целости или делимично плаћају кроз накнаду за енергетску услугу; 

 
8) енергетски менаџер је физичко лице именовано од стране обвезника система 

енергетског менаџмента да прати и бележи начине коришћења и количине употребљене 
енергије, предлаже и спроводи мере ефикасног коришћења енергије и обавља друге послове 
утврђене овим законом;  

 
         9) енергетски преглед је систематска процедура за прибављање одговарајућих  података и 
сазнања о постојећем нивоу, начину и структури потрошње енергије објекта, производног 
процеса, приватне или јавне услуге, помоћу којих се утврђују и квантификују економски 
исплативе мере за побољшање енергетске ефикасности; 
 

10) енергетски саветник је физичко или правно лице  које спроводи енергетски преглед у 
складу са одредбама овог закона и прописа донетих на основу овог закона; 

  
11) енергија је електрична енергија, топлотна енергија и енергенти у које спадају: угаљ, 

природни гас, нафта, деривати нафте (безоловни моторни бензини, авионски бензини, млазна 
горива, гасна уља, уља за ложење, течни нафтни гас и друго), уљни шкриљци, обновљиви и други 
извори енергије; 

 
12) ефикасно коришћење енергије је коришћење енергије за квалитетно обављање 

одговарајућих активности и пружање услуга на начин којим се постиже минимална потрошња 
енергије, у оквиру техничких могућности савремених постројења, опреме и уређаја; 
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13) заступник је правно лице или предузетник регистрован у Републици Србији, којег је 
произвођач писмено овластио да за његов рачун предузима радње у вези са стављањем 
производа на тржиште Републике Србије; 

 
14) извештај о енергетском прегледу је извештај који након спроведеног енергетског 

прегледа припрема енергетски саветник у складу са одредбама овог закона и прописа донетих 
на основу овог закона; 

 
15) ИСЕМ је информациони систем за праћење и анализу потрошње енергије и воде у 

јавним објектима који служи за потребе система енергетског менаџмента и којим управља 
министарство надлежно за послове енергетике; 

 
16) испорука на тржишту је свако чињење доступним производа на тржишту Републике 

Србије ради дистрибуције, потрошње или употребе, у оквиру привредне делатности, са или без 
накнаде; 

 
17) испорука топлотне енергије у смислу овог закона је предаја топлотне енергије коју 

врши пружалац енергетске услуге кориснику енергетске услуге на основу уговора о испоруци 
топлотне енергије; 

 
18) испоручилац је произвођач или његов заступник или увозник који ставља производ на 

тржиште Републике Србије; 
 
19) јавни објекат је објекат у јавној својини који користи јавни сектор; 
 
20) јавни сектор су корисници јавних средстава у смислу закона којим се уређује буџетски 

систем; 
 
21) класа енергетске ефикасности производа је класификација производа који директно 

или индиректно утичу на потрошњу енергије током употребе, означена на производу у складу 
са законом и прописима донетим на основу закона. Директан утицај је утицај производа који 
користи енергију за свој рад, а индиректан утицај је утицај производа који не користи енергију 
за свој рад али утиче на потрошњу енергије током употребе; 

 
22) комбинована производња топлотне и електричне енергије (когенерација) је процес 

истовремене производње топлотне и електричне енергије; 
 
23) котао је уређај који се састоји од горионика и тела котла, у којем се флуид загрева 

енергијом ослобођеном у процесу сагоревања; 
 
24) листа са подацима је типска табела са информацијама о производу који утиче на 

потрошњу енергије; 
 
25) MVP (Мonitoring And Verification Platform) је информациони систем за праћење и 

проверу остварених уштеда финалне енергије, који служи за праћење спровођења Акционог 
плана за енергетску ефикасност у Републици Србији и којим управља министарство надлежно 
за послове енергетике; 

 
26) мере за побољшање енергетске ефикасности (мере за ефикасно коришћење енергије) 

су активности и радње које доводе до проверљивог и мерљивог или процењивог повећања 
енергетске ефикасности у секторима производње, преноса, дистрибуције, снабдевања и 
потрошње енергије; 

  
27) механизми енергетске ефикасности су општи инструменти које користи Влада, органи 

државне управе, други државни органи или друга тела у Републици Србији, органи аутономне 
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покрајине и јединице локалне самоуправе, као и друге јавне службе ради стварања оквира 
подршке или подстицаја за учеснике на тржишту да пружају и набављају енергетске услуге и 
примењују мере за побољшање енергетске ефикасности; 

 
28) објекат је грађевина спојена са тлом, која представља физичку, функционалну, 

техничко - технолошку целину са свим потребним инсталацијама, постројењима и опремом, 
односно инсталације, постројења, опрема и уређаји који се уграђују у објекат или самостално 
изводе (зграде свих врста, енергетски објекти, унутрашња и спољна мрежа и инсталације, 
објекти комуналне инфраструктуре, индустријски, пољопривредни и други привредни објекти, 
објекти спорта и рекреације и слично); 

 
29) ознака енергетске ефикасности је ознака стављена на производ или уз производ који 

утиче на потрошњу енергије, која садржи информације о карактеристикама производа које 
омогућавају потрошачу да стекне увид у потрошњу енергије или потрошњу осталих ресурса за 
време коришћења производа, односно о класи  енергетске ефикасности производа и нивоу буке 
коју емитује; 

 
30) остали ресурси су вода, хемијска средства или друге супстанце које производ који 

утиче на потрошњу енергије користи приликом уобичајеног начина рада; 
 
31) план енергетске ефикасности је плански документ који садржи мере и активности са 

којима обвезник система енергетског менаџмента планира да спроведе програм енергетске 
ефикасности; 

 
32) побољшање енергетске ефикасности је смањење потрошње енергије за исти обим и 

квалитет обављених производних активности и пружених услуга, или повећање обима и 
квалитета обављених производних активности и пружених услуга уз исту потрошњу енергије, 
које се остварује применом мера ефикасног коришћења енергије (технолошких промена, 
понашања корисника енергије и/или економских промена); 

 
33) програм енергетске ефикасности је плански документ који доноси јединица локалне 

самоуправе, односно други обвезник система енергетског менаџмента о планираном начину 
остваривања и величини планираног циља уштеде енергије, за период од најмање три године; 

 
34) продавац је правно лице или предузетник регистрован у Републици Србији, који 

потрошачима продаје, изнајмљује, издаје у закуп или приказује производ; 
 
35)  производ који утиче на потрошњу енергије је производ који користи енергију или чија 

употреба утиче на потрошњу енергије, који се ставља на тржиште, укључујући делове намењене 
за уградњу у производ који утичу на потрошњу енергије а који се стављају на тржиште као 
одвојени делови, и чији се учинак на животну средину може независно оценити; 

 
36) произвођач је правно лице или предузетник који израђује производ или за кога се 

производ пројектује и израђује и који ставља тај производ на тржиште под својим именом или 
трговачким знаком; 

 
37) пружалац енергетске услуге (ESCO) је правно лице или предузетник који пружа 

енергетску услугу;  
  
38) реконструкција је извођење грађевинских радова на постојећем објекту у габариту и 

волумену објекта, којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта и заштиту од пожара; 
мењају конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта или 
повећава број функционалних јединица, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација 
са повећањем капацитета; 
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39) СЕМИС је информациони систем за праћење спровођења система енергетског 
менаџмента којим управља министарство надлежно за послове енергетике; 

 
40) систем даљинског грејања је систем у оквиру којег се у централизованом постројењу 

обавља производња, преко дистрибутивног система дистрибуира и у више објеката за потребе 
грејања испоручује топлотна енергија у виду водене паре, топле или вреле воде; 

 
41) систем даљинског хлађења је систем у оквиру којег се у централизованом постројењу 

обавља производња, преко дистрибутивног система дистрибуира и у више објеката за потребе 
хлађења испоручује расхлађени флуид; 

 
42) систем енергетског менаџмента је систем организованог управљања енергијом који 

обухвата најшири скуп регулаторних, организационих, подстицајних, техничких и других мера 
и активности које утврђују и спроводе субјекти Система енергетског менаџмента у циљу 
ефикасног коришћења енергије; 

 
43) систем за грејање је систем  који се састоји од генератора топлоте (котла) и опреме и 

уређаја за дистрибуцију и предају топлоте; 
  
44) систем за климатизацију је систем уређаја и опреме којим се за неки затворени простор 

врши припрема ваздуха у смислу контроле унете количине свежег ваздуха, регулације 
температуре и влажности ваздуха у том простору;  

 
45) стављање на тржиште је прва испорука производа на тржиште Републике Србије; 

 
46) топлотна пумпа је уређај или технички систем који омогућава да се топлотна енергија 

преноси у смеру супротном од природног тока, тј. из околног ваздуха, воде или земље ниже 
температуре у ваздух у објекту или потрошну топлу воду више температуре, за потребе грејања 
или за индустријску намену. Код повратних топлотних пумпи проток топлоте може бити и из 
објекта ка околини; 

 
47) увозник је правно лице или предузетник регистрован у Републици Србији који ставља 

на тржиште производ из других држава; 
 
48) уштеда енергије је количина енергије која је остала сачувана због примене једне или 

више мера за ефикасно коришћење енергије, која се установљава мерењем или проценом 
утрошене енергије пре и после примене мера за ефикасно коришћење енергије, уз усклађивање 
према спољашњим условима који утичу на потрошњу енергије; 

 
49) финансијски инструменти за уштеду енергије су финансијски инструменти као што 

су: фондови, субвенције, смањење пореза, зајмови, финансирање од треће стране, уговарање 
енергетског учинка, гаранције уговорених енергетских уштеда, енергетско подуговарање и 
други сродни уговори који су правним или физичким лицима доступни на тржишту, са циљем 
да делимично или потпуно покрију почетне трошкове пројекта којим се уводе мере за 
побољшање енергетске ефикасности. 

 
Остали изрази који се користе у овом закону имају значење одређено законом којим се 

уређује област енергетике.”. 
 

Члан 5. 
 

 У члану 9.  став 1. мења се и гласи: 
 

„Министарство је одговорно за координацију и контролу спровођења Акционог плана.”. 
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После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
 
„Министарство прикупља податке о спровођењу Акционог плана, врши проверу и оцену 

уштеда енергије остварених спровођењем Акционог плана.”. 
 
Досадашњи ст. 2-6. постају ст. 3-7. 
 
У досадашњем ставу 3. који је постао став 4, број: „2”  замењује се бројем: „3”. 
 
Досадашњи став 4. који је постао став 5. мења се и гласи: 
 
„Органи државне управе, други органи Републике Србије, органи аутономне покрајине, 

јединице локалне самоуправе, укључујући градске општине, јавна предузећа и друга правна лица 
јавног сектора дужни су да у оквиру својих надлежности спроводе мере из Акционог плана и да 
достављају Министарству податке који су неопходни за праћење спровођења Акционог плана.”. 

 
У досадашњем ставу 5. који је постао став 6, брише се тачка на крају реченице и додају 

речи: „и достављање података путем MVP информационог система.”. 
 

Члан 6. 
  

Члан 15. мења се и гласи: 
„Члан 15. 

 
Министарство уређује, организује, спроводи и прати функционисање  и реализацију 

циљева система енергетског менаџмента, и то: 
 
1) прикупља и анализира годишње извештаје о остваривању циљева уштеде енергије 

обвезника система енергетског менаџмента; 
 
2) управља информационим системом за праћење спровођења система енергетског 

менаџмента; 
 
3) организује послове обуке и полагања испита за енергетске менаџере и  енергетске 

саветнике и издаје уверење о положеном испиту; 
 
4) издаје лиценце енергетским менаџерима и енергетским саветницима; 
 
5) води регистре лиценцираних енергетских менаџера и лиценцираних енергетских 

саветника који садрже следеће податке: име и презиме, матични број, адресу пребивалишта, 
контакт податке, број лиценце и датум издавања односно одузимања лиценце; 

 
6) објављује на интернет страници Министарства следеће податке о лиценцираним 

енергетским менаџерима и лиценцираним енергетским саветницима: име и презиме, број и врсту 
лиценце, општину пребивалишта и контакт податке; 

 
7) врши послове у области финансирања ефикасног коришћења енергије и управља 

Буџетским фондом за унапређење енергетске ефикасности; 
 
8) спроводи јавне кампање и друге едукативне активности у функцији јачања свести у 

односу на ефикасно коришћење енергије и подржава друге извођаче таквих кампања и 
активности;  

 
9) обавља и друге послове прописане овим законом.”.  
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Члан 7. 

 
Члан 16. мења се и гласи: 

„Члан 16. 
 

Обвезници система енергетског менаџмента (у даљем тексту: обвезници система) су: 
 
1) привредна друштва и јавна предузећа чија је претежна делатност у производном сектору, 

ако користе више енергије од количине коју пропише Влада; 
 
2) привредна друштва  и јавна предузећа чија је претежна делатност у сектору трговине и 

услуга, ако користе више енергије од количине коју пропише Влада; 
 
3) јединице локалне самоуправе и градске општине са више од 20.000 становника, на начин 

и под условима које пропише Влада;  
 
4) органи државне управе, други органи Републике Србије, органи аутономне покрајине и 

републички фондови социјалног и здравственог осигурања на начин и под условима које 
пропише Влада и 

 
5) установе основане од стране Републике Србије, аутономне покрајине или јединице 

локалне самоуправе у области образовања, науке, културе, физичке културе, здравствене 
заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и другим областима, као и друга правна 
лица јавног сектора на начин и под условима које пропише Влада.”.    
 

Члан 8. 
 

Члан 17. мења се и гласи: 
„Члан 17. 

 
Влада на предлог Министарства утврђује годишње планиране циљеве уштеда енергије за 

обвезнике система у складу са Акционим планом и граничну вредност годишње потрошње 
енергије на основу које се одређује која привредна друштва и јавна предузећа су обвезници 
система. 

 
Министар прописује начин прорачуна годишње потрошње енергије из става 1. овог члана. 
 
Привредна друштва и јавна предузећа дужна су да изврше прорачун годишње потрошње 

енергије на начин прописан у  ставу 2. овог члана који за на захтев достављају министарству.”. 
 
 

Члан 9. 
 

Члан 18. мења се и гласи: 
„Члан 18. 

 
Обвезник система дужан је да: 
 
1) доноси и на захтев доставља Министарству програм и план енергетске ефикасности из члана 

6. став 1. тач. 4) и 5) овог закона ради постизања уштеде енергије у складу са циљевима уштеде које 
дефинише Влада; 

 
2) именује потребан број енергетских менаџера; 
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3) обавештава Министарство о лицу које је именовао за енергетског менаџера и о лицу које је 
овластио да поред енергетског менаџера потписује годишњи извештај;  

 
4) спроводи мере за ефикасно коришћење енергије наведене у програму, односно плану из 

тачке 1) овог става; 
 
5) доставља Министарству годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије 

садржаних у програму и плану из тачке 1) овог става; 
 
6) обезбеђује спровођење енергетског прегледа најмање једном у четири године, осим ако 

овим законом није другачије прописано; 
 
7) уноси податке у СЕМИС; 
 
8) предузима и друге активности и мере у складу са законом. 
 
Обвезници система из члана 16. тач. 3)-5) овог закона дужни су да редовно, а најмање 

једном месечно, уносе у ИСЕМ податке о потрошњи енергије и воде у јавним објектима који су 
у њиховој надлежности. 

 
Обвезници система из члана 16. тач. 3) и 4) овог закона дужни су да планирају средства за 

спровођење мера дефинисаних програмом и планом енергетске ефикасности и за индиректне 
кориснике буџетских средстава над којима врше законом утврђена права у погледу финансирања 
текућег и инвестиционог одржавања објеката. 

 
Влада ближе уређује обавезе обвезника система. 
 
Министар прописује врсте овлашћења за приступ, начин и правила коришћења  

информационих система СЕМИС и ИСЕМ, као и техничке и друге услове за њихово 
коришћење.”. 
 

Члан 10. 
 

 После члана 18. додају се називи чланова и чл. 18а и 18б, који гласе: 
„Именовање енергетског менаџера 

Члан 18а 
Обвезник система именује за енергетског менаџера физичко лице са лиценцом енергетског 

менаџера. 
 
Обвезник система из члана 16. тач. 1) и 2) овог закона за енергетског менаџера именује 

лице из реда запослених код обвезника система. 
 
Обвезник система из члана 16. тач. 3)-5) овог закона за енергетског менаџера именује лице 

из реда запослених код обвезника система, или по основу уговора. 
 
Министар прописује ближе услове за именовање енергетских менаџера према врсти 

обвезника система и врсти лиценце енергетског менаџера. 
 

Годишњи извештај 
Члан 18б 

 
Обвезник система доставља Министарству годишњи извештај о остваривању циљева 

уштеде енергије на прописаном обрасцу најкасније до 31. марта текуће године за претходну 
годину. 
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Министар прописује образац годишњег извештаја и начин његовог достављања.”. 

 
Члан 11. 

 
Члан 19. мења се и гласи: 
 

„Члан 19. 
 
Енергетски менаџер за обвезника система обавља следеће послове: 
 
1) прикупља и анализира податке о начину коришћења енергије; 
 
2) припрема програм и план енергетске ефикасности; 
 
3) предлаже мере за побољшање енергетске ефикасности  и учествује у њиховој 

реализацији; 
 
4) припрема годишњи извештај; 
 
5) предузима друге активности и мере које доприносе побољшању енергетске ефикасности.  
 
Енергетски менаџер обвезника система из јавног сектора доставља Министарству податке 

неопходне за праћење спровођења Акционог плана на начин и у роковима утврђеним прописом 
из члана 9. став 6. овог закона.”. 
 

Члан 12. 
 

Назив члана 20. и члан 20. мењају се и гласе: 
 

„Енергетски саветник 
Члан 20. 

 
Енергетски саветник је физичко лице које има лиценцу енергетског саветника за област 

машинске технике, за област електротехнике, или за област архитектуре.”. 
 

Члан 13. 
 

 После члана 20. додају се назив члана и члан 20а, који гласе: 
 

„Енергетски преглед 
Члан 20а 

 
Енергетски преглед за обвезнике система спроводи правно лице које има запослен 

прописан број енергетских саветника одговарајуће струке. 
 
Министар прописује услове под којима правно лице може да спроводи енергетски преглед 

за обвезника система. 
 
Правно лице које је извршило енергетски преглед израђује извештај о спроведеном 

енергетском прегледу који  доставља  обвезнику система и извод из извештаја о спроведеном 
енергетском прегледу који доставља Министарству. 
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Обвезник система и правно лице које је извршило енергетски преглед дужни су да извештај 
о спроведеном енергетском прегледу чувају трајно и на захтев доставе на увид Министарству. 

 
Министар прописује обим и начин спровођења енергетског прегледа, садржај и начин 

достављања извода из извештаја о спроведеном енергетском прегледу.”. 
 

Члан 14. 
 

Називи чланова и чл. 21-23. бришу се. 
 

Члан 15. 
 

Назив члана и члан 25. бришу се. 
 

Члан 16. 
 

 Назив члана и члан 27. бришу се. 
 

Члан 17. 
 

 После члана 28. додају се називи чланова и чл. 28а и 28б, који гласе: 
 

„Организација за обуку 
Члан 28а 

 
За обављање послова обуке енергетских менаџера и енергетских саветника министар 

овлашћује организацију која испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора (у даљем 
тексту: Организација за обуку). 

 
Овлашћење из става 1. овог члана издаје се решењем министра на период од четири године 

и може се обновити. 
 
Министар прописује услове из става 1. овог члана као и услове за обнављање овлашћења 

Организацији за обуку. 
 

Обука за енергетске менаџере и енергетске саветнике 
Члан 28б 

 
Организација за обуку спроводи обуку за енергетске менаџере:  
 
1) за област индустријске енергетике, 
 
2) за област енергетике зграда и 
 
3) за област енергетике јавног сектора. 
 
Организација за обуку спроводи обуку за енергетске саветнике: 
 
1) за област машинске технике, 
 
2) за област електротехнике и 
 
3) за област архитектуре. 
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Организација за обуку минимално једном годишње спроводи обуке из става 1. овог члана 
за које, у случају недовољног броја пријављених полазника недостајућа средства обезбеђује 
Министарство. 

 
Организација за обуку издаје потврду о завршеној обуци из ст. 1. и 2. овог члана. 
  
Министар прописује начин спровођења и садржину програма теоријске и практичне обуке 

из ст. 1. и 2. овог члана, висину трошкова похађања обуке на предлог организације за обуку и 
услове под којима Министарство обезбеђује недостајућа средства за спровођење минималног 
броја обука из става 3. овог члана.”. 
 

Члан 18. 
 

После члана 28. редни број и назив одељка бришу се. 
 

Члан 19. 
 

Називи чланова 29. и 30. и чл. 29. и 30. мењају се и гласе: 
 

„Услови за полагање испита за енергетског менаџера 
Члан 29. 

 
Испит за енергетског менаџера може полагати лице које има: 
 
1) стечено високо образовање првог степена академских студија у области техничко-

технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (европски систем преноса бодова), или високо 
образовање струковних студија у научним областима машинства, електротехнике или 
технологије у обиму од 180 ЕСПБ и потврду о завршеној теоријској и практичној обуци за 
енергетског менаџера, или 

 
2) стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским 

студијама у обиму од 240 ЕСПБ у научним областима машинства, електротехнике или 
технологије и потврду о завршеној практичној обуци за енергетског менаџера. 

 
Услови за полагање испита за енергетског саветника 

Члан 30. 
 

Испит за енергетског саветника за област машинске технике може полагати лице које има: 
 
1) стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским 

студијама у обиму од 240 ЕСПБ у научним областима машинства; 
 
2) положен испит за енергетског менаџера за област индустријске енергетике или 

енергетике зграда; 
 
3) лиценцу 330 одговорни пројeктант тeрмотeхникe, тeрмоeнeргeтикe, процeснe и гаснe 

тeхникe Инжењерске коморе Србије и 
 
4) потврду о завршеној обуци за енергетског саветника за област машинства. 
 
Испит за енергетског саветника за област електротехнике може полагати лице које има: 
 
1) стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским 

студијама у обиму од 240 ЕСПБ у научним областима електротехнике; 
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2) положен испит за енергетског менаџера за област индустријске енергетике или 
енергетике зграда; 

 
3) лиценцу 350 одговорни пројeктант eлeктроeнeргeтских инсталација ниског и срeдњeг 

напона или 352 одговорни пројeктант управљања eлeктромоторним погонима - аутоматика, 
мeрeња и рeгулација Инжењерске коморе Србије и 

 
4) потврду о завршеној обуци за енергетског саветника за област електротехнике. 
 
Испит за енергетског саветника за област архитектуре може полагати лице које има: 
 
1) стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским 

студијама у обиму од 240 ЕСПБ у научним областима архитектуре; 
 
2) положен испит за енергетског менаџера за област енергетике зграда; 
 
3) лиценцу 381 - одговорни инжeњeр за eнeргeтску eфикасност зграда Инжењерске коморе 

Србије и 
 
4) потврду о завршеној обуци за енергетског саветника за област архитектуре.”. 

 
Члан 20. 

 
Назив члана и члан 31. бришу се. 

 
Члан 21. 

 
Називи чланова 32. и 33. и чл. 32. и 33. мењају се и гласе: 
 

„Испит за енергетског менаџера и енергетског саветника 
 

Члан 32. 
 

Испит за енергетског менаџера, односно за енергетског саветника полаже се пред 
комисијом коју образује Министар. 

 
Испит за енергетског менаџера се полаже за област индустријске енергетике, енергетике 

зграда и енергетике јавног сектора. 
 
Испит за енергетског саветника се полаже за област машинске технике, електротехнике и 

архитектуре. 
 
Полагање испита из става 1. овог члана организује Организација за обуку.  
 
Министарство издаје уверење о положеном испиту из става 1. овог члана на захтев лица 

које је положило испит. 
 
За издавање уверења из става 4. овог члана плаћа се републичка административна такса. 
 
Министар прописује ближе услове и начин полагања испита из става 1. овог члана, као и 

висину трошкова полагања испита на предлог Организације за обуку. 
 
 
 
 



 

- 13 - 

Лиценца енергетског менаџера 
Члан 33. 

 
Министар издаје лиценцу енергетског менаџера за област индустријске енергетике, 

енергетике зграда и енергетике јавног сектора лицу које: 
 
1) има положен испит за енергетског менаџера; 
 
2) има три године радног искуства на пословима за које се тражи одговарајућа стручна 

спрема из члана 29. овог закона; 
 
3) поднесе Министарству захтев и плати републичку административну таксу.  
 
Лиценца енергетског менаџера се издаје решењем у року од 30 дана од дана подношења 

захтева. 
 
Решење Министра којим се  издаје лиценца  енергетског менаџера је коначно.”. 

 
Члан 22. 

 
Назив члана и члан 35. мењају се и гласе: 
  

 „Лиценца енергетског саветника 
 

Члан 35. 
 

Министар издаје лиценцу  енергетског саветника физичком лицу које: 
 
1) има положен испит за енергетског саветника,  
 
2) има трогодишње искуство у обављању послова за које је потребна одговарајућа лиценци 

из члана 30. овог закона и 
 
3) поднесе захтев и плати републичку административну таксу. 
 
Лиценца енергетског саветника се издаје решењем у року од 30 дана од дана подношења 

захтева. 
 
Решење министра којим се издаје лиценца енергетског саветника је коначно.”. 

 
Члан 23. 

 
Члан 42. мења се и гласи: 
 

„Члан 42. 
 

Производи који утичу на потрошњу енергије за које су прописани општи и посебни 
захтеви у погледу еко-дизајна могу се ставити на тржиште само ако испуњавају прописане 
захтеве. 

 
Влада ближе уређује опште и посебне захтеве из става 1. овог члана, обавезе произвођача, 

његовог заступника, односно увозника у погледу еко-дизајна, поступак оцењивања 
усаглашености производа са захтевима еко-дизајна, декларацију усаглашености, знак 
усаглашености и друге услове којима се обезбеђује примена захтева еко-дизајна за производе. 
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  Министар доноси техничке прописе којима се прописују захтеви еко-дизајна, као и 
поступак провере усаглашености производа са захтевима еко-дизајна у сврху тржишног надзора 
за поједине врсте производа (мере за спровођење). 

 
Провера испуњености захтева из става 1. овог члана за производе који се стављају у 

употребу у новоизграђеном објекту врши се приликом техничке контроле пројекта за 
грађевинску дозволу и техничког прегледа објекта.”. 
 

Члан 24. 
 

Назив члана и члан 43. мењају се и гласе: 
 
 

„Сертификат о енергетским својствима зграде 
 

Члан 43. 
 

Зграде у јавној својини са нето корисном површином већом од 250 m2 које користе органи 
државне управе и други органи Републике Србије, органи аутономне покрајине, органи јединица 
локалне самоуправе као и јавне установе морају да имају сертификат о енергетским својствима 
зграде. 

Сертификат о енергетским својствима зграде морају имати и зграде које нису обухваћене 
ставом 1. овог члана, као и посебни делови зграда, у случају купопродаје, промене намене и 
издавања у закуп.  

Сертификат о енергетским својствима зграда из ст. 1. и 2. овог члана  издаје се на начин 
предвиђен  прописима којима се уређује изградња објеката и не може бити старији од десет 
година. 

Прва страна сертификата о енергетским својствима зграде која садржи  енергетски разред 
зграде, мора бити изложена на зградама из става 1. овог члана на уочљивом и за  јавност јасно 
видљивом месту. 

Приликом оглашавања продаје или издавања у закуп зграде или посебног дела зграде, 
оглас садржи и информацију о енергетском разреду зграде. 
 

Члан 25. 
 

 Назив главе V. Закона мења се и гласи: 
 
„V. МИНИМАЛНИ ЗАХТЕВИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ПРОИЗВОДЊИ, ПРЕНОСУ 

И ДИСТРИБУЦИЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПРОИЗВОДЊИ И ДИСТРИБУЦИЈИ  
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ”. 

 
Члан 26. 

 
 Назив одељка 1. мења се и гласи:  

„1. Енергетска ефикасност постројења и система”. 
 

Члан 27. 
 
У члану 45. став 1. мења се и гласи: 
 

         „Нова и реконструисана постројења за производњу електричне енергије, топлотне енергије 
и за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, која имају снагу 1 МW и више и 
која као гориво користе фосилна горива и/или биомасу, као и нови и реконструисани системи 
или делови система за пренос и дистрибуцију електричне енергије,  односно за дистрибуцију 
топлотне енергије морају да испуњавају минималне захтеве у погледу енергетске ефикасности  
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у зависности од врсте и снаге постројења, односно величине система (минимални степен 
корисности постројења за производњу, минимални степен корисности система за пренос и 
дистрибуцију и друго), у складу са овим законом и законом којим се уређује интегрисано 
спречавање и контрола загађивања животне средине.”. 
 
         У ставу 2. реч: „ревитализована” замењује се речју: „реконструисана”. 
 

Члан 28. 
 

 Назив члана и члан 46. мењају се и гласе: 
           

„Елаборат о енергетској ефикасности постројења и система 
Члан 46. 

 
„Подносилац захтева  за добијање енергетске дозволе за изградњу постројења за 

производњу електричне енергије, топлотне енергије и за комбиновану  производњу топлотне и 
електричне енергије, која имају снагу 1 МW и више и која као гориво користе фосилна горива 
и/или биомасу, дужан је да уз захтев приложи елаборат о енергетској ефикасности постројења. 

 
Подносилац захтева за добијање грађевинске  дозволе, односно решења о одобрењу за 

извођење грађевинских радова: 
 
- за реконструкцију постројења за производњу електричне енергије, топлотне  енергије и 

за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, која имају снагу 1 МW и више и 
која као гориво користе фосилна горива и/или биомасу, или 

 
- за изградњу или реконструкцију система или делова система за пренос и дистрибуцију 

електричне енергије, односно за дистрибуцију топлотне енергије, 
 
дужан је да уз захтев приложи елаборат о енергетској ефикасности постројења, односно система 
(делова система).  
 
           Елаборатом из ст. 1. и 2. овог члана доказује се да ће планирани степен корисности 
постројења, односно система (делова система) бити једнак или већи од вредности прописане 
актом владе из члана 45. став 2. овог закона. 
 

Елаборат из ст. 1. и 2. овог члана за изградњу или реконструкцију постројења за 
производњу електричне енергије или топлотне енергије која имају снагу 5 МW и више мора да 
садржи и техно-економску анализу у случају  комбиноване производње топлотне и електричне 
енергије. 

 
Министар ближе прописује садржину елабората из ст. 1. и 2. овог члана.”. 

 
Члан 29. 

 
 После члана 46. додају се називи чланова и чл. 46а и 46б, који гласе: 
 

„Израда елабората 
 

Члан 46а 
 

Елаборат о енергетској ефикасности из члана 46. овог закона израђује привредни субјекат 
који израђује техничку документацију за изградњу/реконструкцију постројења/ система/ делова 
система из члана 45. став 1. овог закона. 
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Извештај о термотехничким испитивањима 

Члан 46б 
 

Инвеститор је дужан да у року од 6 месеци од дана добијања употребне дозволе поднесе 
Министарству извештај о термотехничким испитивањима за нова или реконструисана 
постројења:  

 
- за производњу електричне енергије или топлотне енергије, која имају снагу 5 МW и више 

и која као гориво користе фосилна горива и/или биомасу и 
 
- за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије која имају топлотну или 

електричну снагу 5 МW и више и која као гориво користе фосилна горива и/или биомасу. 
 
 Извештајем из става 1. овог члана  утврђује се да ли постројење у изведеном стању 

испуњава захтев о прописаној минималној енергетској ефикасности, односно да ли је степен 
корисности постројења једнак или већи од вредности која је наведена у елаборату о енергетској 
ефикасности из члана 46. ст. 1. и 2. овог закона. 

 
 Извештај из става 1. овог члана израђује тело за оцењивање усаглашености акредитовано 

у складу са законом којим се уређује област акредитације. 
 
Агенција за енергетику Републике Србије, односно јединица локалне самоуправе на 

предлог надлежног инспектора покреће поступак за привремено одузимање лиценце за 
обављање енергетске делатности постројења: 

  
- за које инвеститор не поднесе извештај из става 1. овог члана у прописаном року,  
 
- које према извештају о термотехничким испитивањима не испуњава захтеве о прописаној 

минималној енергетској ефикасности, односно има степен корисности који је мањи од вредности 
из елабората о енергетској ефикасности.”. 
 

Члан 30. 
 
У члану 49. став 1.  речи: „на прописаном обрасцу” бришу се. 
 
Став 2. мења се и гласи: 
 
„Снабдевачи енергије у обавези су да на захтев Министарства доставе податке о 

потрошњи енергије појединих купаца енергије.”. 
 
Став 3. брише се. 

 
Члан 31. 

 
Члан 53. мења се и гласи:  
 

„Члан 53. 
 

Снабдевачи  електричне енергије,  топлотне енергије, природног гаса и/или воде дужни су 
да једном месечно уз или на рачуну за испоручену енергију информишу купца о: количини 
енергије коју је купац преузео током претходног месеца, просечној цени енергије за тог купца у 
том месецу, ценама по елементима за обрачун утрошене енергије, укупно преузетој количини 
енергије и месечној потрошњи енергије током 12 претходних месеци, односу преузетих 
количина енергије у претходном месецу и истом месецу претходне године, односу количине 
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енергије коју је он преузео и просечне количине енергије коју преузимају купци исте категорије, 
начинима да купци добију информације о доступним мерама побољшања енергетске 
ефикасности, списку мера које купци могу да предузму у циљу уштеде енергије, као и о другим 
подацима који могу бити од значаја за ефикасно коришћење енергије. 

Снабдевачи електричне енергије, топлотне енергије, природног гаса и/или воде дужни су 
да на захтев купца достављају рачуне за испоручену енергију, природни гас и/или воду и у 
електронском облику.  

Садржина рачуна у електронском облику из става 1. овог члана мора бити идентична 
садржини рачуна који се испоставља у штампаном облику. Рачун у електронском облику се на 
захтев купца испоручује и у формату који дозвољава измене.  

Снабдевачи из става 2. овог члана дужна су да податке о обрачунском периоду за наплату, 
потрошњи и трошковима по елементима за обрачун утрошене енергије, као и укупно преузетој 
количини енергије и трошковима у обрачунском периоду  за електричну енергију, топлотну 
енергију, природни гас и/или воду у јавним објектима или јавном осветљењу уносе једном 
месечно у ИСЕМ.”. 
 

Члан 32. 
 

 У називу одељка 3. речи: „и котлова” бришу се. 
 

Члан 33. 
 

Назив члана и члан 54. мењају се и гласе: 
 

„Обавеза контроле рада система за грејање 
 

Члан 54. 
 
Власник или корисник по другом правном основу система за грејање зграде, чији је један 

од елемената котао топлотне снаге 70 kW и више, дужан је да обезбеди редовну контролу тог 
система.  

 
Систем даљинског грејања није предмет контроле из става 1. овог члана. 
 
Контролу рада система за грејање из става 1. овог члана обавља овлашћено правно лице. 
 
Овлашћено правно лице из става 3. овог члана доставља обвезнику контроле из става 1. 

овог члана и Министарству извештај о извршеној контроли система за грејање. 
 
Министарство води регистар извештаја из става 4. овог члана у електронском облику. 
 
Министар ближе прописује:  
 
1) циљ, садржај, начин и рокове вршења контроле  система за грејање из става 1. овог члана, 

облик и садржај извештаја о извршеној контроли, начин достављања извештаја и садржај и 
начин вођења регистра из става 5. овог члана; 

 
2) услове које мора да испуњава правно лице да би добило овлашћење  за обављање 

контроле система за грејање; садржај решења о овлашћивању и елементе кодекса понашања 
правног лица које врши контролу.”. 
 

Члан 34. 
 

 После члана 54. додају се назив члана и члан 54а, који гласе: 
 



 

- 18 - 

„Овлашћење за обављање контроле система за грејање 
Члан 54а  

 
Министар решењем даје овлашћење за обављање  контроле система за грејање из члана 54. 

овог закона. 
 
Решење из става 1. овог члана министар доноси у року од 30 дана од дана подношења 

захтева за добијање овлашћења ако су испуњени услови прописани овим законом и 
подзаконским актом из члана 54. став 6. тачка 2) овог закона. 

 
Овлашћење из става 1. овог члана издаје се на период од четири године и може се 

продужити за исти период, ако је овлашћено правно лице поднело захтев и испуњава услове  за 
продужење овлашћења. 

 
Правно лице  обавештава Министарство без одлагања о измени или престанку 

испуњености услова на основу којих је добило овлашћење за контролу система за грејање. 
 
Ако један или више услова на основу којих је дато овлашћење за обављање контроле 

система за грејање престане да постоји, министар доноси решење о одузимању овлашћења. 
 
Правно лице којем је одузето овлашћење за обављање контроле система за грејање не може 

поднети нови захтев за добијање овлашћења у року од две године од дана правоснажности 
решења о одузимању овлашћења. 

 
Министарство води јавни регистар правних лица овлашћених за обављање контроле 

система за грејање.”. 
 

Члан 35. 
 
Члан 55. мења се и гласи: 

„Члан 55. 
 
Власник или корисник по другом правном основу система за климатизацију зграде, 

номиналне расхладне снаге веће од 70 kW, дужан је да обезбеди  редовну контролу тог система. 
 
Контролу из става 1. овог члана обавља овлашћено правно лице. 
 
На поступак и начин овлашћивања правног лица из става 2. овог члана сходно се 

примењују одредбе члана 54а овог закона. 
 
Овлашћено правно лице из става 2. овог члана доставља обвезнику контроле и 

Министарству извештај о извршеној контроли система за климатизацију. 
 
Министарство води регистар извештаја из става 4. овог члана у електронском облику. 
 
Министар ближе прописује: 
 
1) циљ, садржај, начин и рокове вршења контроле система за климатизацију из става 1. 

овог члана, облик и садржај извештаја о извршеној контроли, начин достављања извештаја и 
садржај и начин вођења регистра из става 5. овог члана; 

 
2) услове које мора да испуњава правно лице да би добило овлашћење за обављање 

контроле система за климатизацију, садржај решења о овлашћивању и елементе кодекса 
понашања правног лица које врши контролу.”. 
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Члан 36. 

 
          Називи чланова и чл. 66. и 67. мењају се и гласе: 
 

„Уговор о енергетској услузи 
Члан 66. 

 
Уговор о енергетској услузи се закључује у писаној форми између пружаоца енергетске 

услуге (ESCO) и корисника енергетске услуге као  уговор о  енергетском учинку и/или уговор о 
испоруци топлотне енергије.  

Енергетска услуга може обухватити и енергетски преглед, пројектовање, грађење, 
реконструкцију, енергетску санацију, одржавање објеката, испоруку топлотне енергије, 
управљање и надзор над коришћењем енергије, као и друге активности. 

Министарство предузима активности на промоцији развоја енергетских услуга на тржишту 
Републике Србије. 
 

Уговор о енергетском учинку 
Члан 67. 

 
Уговором о енергетском  учинку (Energy Performance Contracting) пружалац енергетске 

услуге  се обавезује да делимично или у целости својим средствима спроведе мере којима се 
постижу уштеде енергије и/или воде у односу на референтну потрошњу, а корисник енергетске 
услуге се обавезује да за то плати накнаду пружаоцу енергетске услуге средствима која оствари 
од уштеда енергије и/или воде које су резултат улагања од стране пружаоца енергетске услуге. 

 
Уговор о енергетском учинку садржи одредбе о: 
 
1) пружаоцу енергетске услуге; 
 
2) кориснику енергетске услуге; 
 
3) уговорном објекту или објектима; 
 
4) референтном периоду у односу на који се рачуна уштеда енергије; 
 
5) референтној потрошњи енергије; 
 
6) мерама за побољшање енергетске ефикасности; 
 
7) гарантованим уштедама енергије и поступцима за утврђивање уштеда; 
 
8) начину финансирања; 
 
9) начину одређивања и плаћања накнаде за пружање енергетске услуге; 
 
10) времену на који се уговор закључује и главним периодима у оквиру тог времена; 
 
11) другим правима и обавезама уговорних страна.”. 

 
 

Члан 37. 
 

 После члана 67. додају се називи чланова и чл. 67а и 67б, који гласе: 
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„Уговор о испоруци топлотне енергије 

Члан 67а 
 
Уговором о  испоруци  топлотне енергије (Energy Supply Contracting)  обавезује се  

пружалац енергетске  услуге да врши испоруку топлотне енергије кориснику енергетске услуге 
уз побољшање енергетске ефикасности и/или смањење емисије CO2 и за то остварује право на 
уговорену накнаду. 

 
Уговор о испоруци топлотне енергије садржи одредбе о: 
 
1) пружаоцу енергетске услуге; 
 
2) кориснику енергетске услуге; 
3) уговорном објекту или објектима; 
 
4) условима у вези са испоруком топлотне енергије; 
 
5) референтној потрошњи енергије; 
 
6) поступцима за утврђивање уговорених параметара испоруке топлотне енергије и 

повећања енергетске ефикасности и/или смањења емисије CO2; 
  
7) начину финансирања; 
 
8) начину одређивања и плаћања накнаде за пружање енергетске услуге; 
 
9) времену на који се уговор закључује и главним периодима у оквиру тог времена; 
 
10) другим правима и обавезама уговорних страна. 
 
Испорука топлотне енергије за кориснике из јавног сектора се увек сматра енергетском 

услугом. 
 

 
Уговор о енергетској услузи као јавни уговор 

Члан 67б 
 

У случају када се енергетска услуга из чл. 67. и 67а овог закона финансира средствима 
Буџетског фонда или су корисници из јавног сектора, уговор о енергетској услузи сматра се 
јавним уговором, па права и обавезе уговорних страна и рок трајања уговора морају бити у 
складу са овим законом и законом којим се уређује област јавно-приватног партнерства. 

 
Министар ближе прописује обавезне елементе, облик и структуру уговора за поједине 

врсте енергетских услуга из става 1. овог члана. 
 
Министар прописује ближе услове у погледу енергетске ефикасности зграда на коју се 

уговор односи и друге услове под којима се може уговарати испорука топлотне енергије за 
кориснике из јавног сектора.  

 
Корисници енергетских услуга из јавног сектора у обавези су да извештавају 

Министарство о постигнутим уштедама у складу са чланом 9. овог закона.”. 
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Члан 38. 
 

Назив члана и члан 73. мењају се и гласе: 
 

„Праћење уштеда енергије у друмском саобраћају 
Члан 73. 

 
Mинистарство утврђује и прати уштеде енергије у друмском саобраћају на основу 

индикатора потрошње енергије. 
 
Mинистар прописује методологију за прорачун индикатора потрошње енергије из става 1. 

овог члана. 
 
Mинистарство надлежно за унутрашње послове, у оквиру централног информационог 

система који обезбеђује Aгенција за безбедност саобраћаја у складу са прописом о безбедности 
саобраћаја на путевима, омогућује Mинистарству приступ подацима за прорачун индикатора из 
става 1. овог члана. 

 
Mинистар уз сагласност министра надлежног за унутрашње послове прописује врсту 

података из става 3. овог члана и начин на који Mинистарство приступа тим подацима.”. 
 

 
Члан 39. 

 
Члан 74. мења се и гласи: 

„Члан 74. 
 
Надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих на основу овог закона врши 

Министарство ако овим законом није другачије прописано. 
 
 Надзор над спровођењем одредаба овог закона које се односе на означавање енергетске 

ефикасности и еко-дизајн производа који утичу на потрошњу енергије врше органи надлежни за 
спровођење тржишног надзора у складу са законом којим се уређује тржишни надзор, техничким 
прописима који се односе на производе, овим законом и подзаконским актима донетим на основу 
овог закона.”. 
 

Члан 40. 
 

Члан 75. мења се и гласи: 
 

„Члан 75. 
 
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа донетих на основу 

овог закона врши Министарство преко електроенергетског инспектора, енергетског инспектора 
и инспектора опреме под притиском (у даљем тексту: инспектор) у оквиру делокруга утврђеног 
овим законом и законом којим се уређује инспекцијски надзор. 

 
Аутономној покрајини поверава се вршење инспекцијског надзора из става 1. овог члана 

на територији аутономне покрајине.”. 
 

Члан 41. 
 

 После члана 75. додаје се члан 75а, који гласи:  
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„Члан 75а 
 

Инспектор је самосталан у свом раду у границама овлашћења утврђених законом и другим 
прописима и за свој рад је лично одговоран. 

 
Нико не сме коришћењем службеног положаја или на други начин онемогућавати или 

ометати инспектора у обављању инспекцијског надзора и предузимању мера и радњи за које је 
овлашћен.  

 
Инспектор има легитимацију којом доказује идентитет и овлашћења прописана законом. 
 
На садржину, врсту, облик, поступак и спровођење инспекцијског надзора, као и на 

овлашћења и обавезе учесника у инспекцијском надзору које нису уређене овим законом,  
примењују се одредбе закона и других прописа којим се уређује инспекцијски надзор.”. 

 
 

Члан 42. 
 

Члан 76. мења се и гласи: 
 

„Члан 76. 
 

У вршењу инспекцијског надзора, инспектор има право и дужност да врши контролу: 
 
 1) да ли је обвезник система именовао енергетског менаџера, да ли је израдио и доставио 
Министарству годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије и донео програм и план 
енергетске ефикасности у складу са овим законом; 
 

2) да ли лице које обавља послове енергетских менаџера има одговарајућу лиценцу; 
 
3) да ли је обвезник система извршио енергетски преглед у прописаном року; 
  
4) да ли је енергетски преглед спровело правно лице које је у складу са овим законом може 

да спроводи енергетски преглед; 
 
5) да ли се извештај о спроведеном енергетском прегледу архивира и чува на прописан 

начин; 
 
6) да ли је израђен елаборат о енергетској ефикасности за постројења и системе из члана 

45. овог закона којим се доказује да су испуњени минимални захтеви енергетске ефикасности; 
 
7) да ли је инвеститору прописаном року поднео извештај о термотехничким 

испитивањима и да ли је извештај израђен од стране акредитованог тела за оцењивање 
усаглашености из члана 46б став 3. овог закона; 

 
8) да ли постројење из члана 46б став 1. овог закона према извештају о термотехничким 

испитивањима испуњава захтеве о прописаној минималној енергетској ефикасности, односно да 
ли има степен корисности постројења који је једнак или већи од вредности која је наведена у 
елаборату о енергетској ефикасности.”. 
 

Члан 43. 
 

Члан 77. мења се и гласи: 
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„Члан 77. 
 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор има овлашћење да: 
 
1) наложи да се утврђене неправилности и недостаци отклоне у року који одреди; 
 
2) наложи спровођење енергетског прегледа и 
 
3) покреће поступак за привремено одузимање лиценце за обављање енергетске делатности 

у складу са чланом 46б став 4; 
 
4) подноси пријаву надлежном органу за учињени привредни преступ и подноси захтев за 

покретање прекршајног поступка.”. 
 

Члан 44. 
 

 У члану 81. после речи: „стави на располагање”, замењују се речима: „обезбеди увид 
у”, а после речи: „вршење инспекцијског надзора”, додају се речи: „које инспектор није могао 
да прибави по службеној дужности” и тачка. 
 

Члан 45. 
 
 У члану 82. став 2. мења се и гласи: 
 
 „Жалба одлаже извршење решења, осим када се ради о предузимању хитних мера.”. 
 
 

Члан 46. 
 

 После члана 84. и назива одељка додаје се члан 84а, који гласи: 
 

„Члан 84а 
 

Руководилац органа држане управе, другог органа Републике Србије,  органа аутономне 
покрајине, градоначелник/ председник општине, као и одговорно лице у јавном предузећу и 
другом правном лицу јавног сектора које не достави Министарству податке неопходне за 
праћење спровођења Акционог плана, казниће се новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 
динара (члан 9. став 5.).”. 
 

Члан 47. 
 

 Члан 85. мења се и гласи: 
„Члан 85. 

Одговорно лице у органу државне управе које не води регистар лиценцираних енергетских 
менаџера и енергетских саветника, казниће се новчаном казном у износу од 25.000 до 50.000 
динара (члан 15. став 1. тачка 5)). 

Одговорно лице у органу државне управе које не води базу података о извршеним 
енергетским прегледима казниће се новчаном казном у износу од 25.000 до 50.000 динара (члан 
20а став 6.).”. 

 
Члан 48. 

 
Члан 86. став 1. мења се и гласи: 
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„Члан 86. 

 
Одговорно лице у надлежном органу које изда енергетску дозволу за изградњу  постројења 

за производњу електричне енергије, топлотне енергије и комбиновану производњу топлотне и 
електричне енергије, која имају снагу 1 MW и више и која као гориво користе фосилна горива 
и/или биомасу, без у прописаној форми поднетог елабората о енергетској ефикасности 
постројења, или у случају када се елаборатом о енергетској ефикасности постројења утврђује да 
постројење не испуњава минималне захтеве енергетске ефикасности прописане  актом владе из 
члана 45. став 2. овог закона, казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 50.000 до 
150.000 динара (члан 46. став 1.).”. 

 
Став 2. брише се. 
 

Члан 49. 
 

Чл. 87- 89. мењају се и гласе: 
 

„Члан 87. 
 

Одговорно лице у надлежном органу које изда грађевинску дозволу, односно решење о 
одобрењу за извођење радова за реконструкцију постројења за производњу електричне енергије, 
топлотне енергије и за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, која имају 
снагу 1 МW или више и која као гориво користе фосилна горива и/или биомасу, као и за 
изградњу или реконструкцију система или делова система за пренос и дистрибуцију електричне 
енергије, односно за дистрибуцију топлотне енергије, без у прописаној форми поднетог 
елабората о енергетској ефикасности постројења, односно система (делова система), или у 
случају када се елаборатом о енергетској ефикасности постројења утврђује да постројење не 
испуњава минималне захтеве енергетске ефикасности прописане актом Владе из члана 45. став 
2. овог закона, казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара 
(члан 46. став 2.).”. 

 
Члан 88. 

 
Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај јавно предузеће, 

привредно друштво или друго правно лице које: 
 
1) одбије да учествује у спровођењу система енергетског менаџмента и не испуњава 

прописане обавезе (чл. 17. и 18); 
 
2) на захтев Министарства не достави прорачун годишње потрошње енергије урађен на 

прописан начин (члан 17. ст. 2. и 3.); 
 
3) стави на тржиште производе  који утичу на потрошњу енергије који немају ознаку класе 

енергетске ефикасности, или не испуњавају друге прописане захтеве (чл. 39. и 40); 
 
4) стави на тржиште производе који утичу на потрошњу енергије који не испуњавају 

захтеве еко-дизајна прописане за ту врсту производа  (члан 42); 
 
5) на захтев Министарства не достави обједињене статистичке податке о енергији 

испорученој купцима (члан 49. став 1.); 
 
6) не информише купца  о испорученој количини енергије на прописан начин (члан 53. став 

1.); 
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7)  на захтев купца не достави рачуне за испоручену електричну енергију, природни гас 
и/или воду и у електронском облику (члан 53. став 2.); 

 
8) не уноси редовно у ИСЕМ податке о мерењу, потрошњи и трошковима за електричну 

енергију, топлотну енергију, природни гас и/или воду у јавним објектима (члан 53. став 4.); 
 
За прекршај из става 1. тач. 1) - 5) овог члана казниће се и одговорно лице у привредном 

друштву или другом правном лицу новчаном казном у износу од  50.000 до 150.000 динара.   
 
За прекршај из става 1. тач. 2) и 3) овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 

износу од 250.000 до 500.000 динара. 
 
Власник или корисник по другом правном основу система за грејање зграде који не 

обезбеди спровођење контроле система за грејање у прописаном року (члан 54. став 1.), казниће 
се за прекршај новчаном казном у износу од 100.000 до 300.000 динара. 

 
Власник или корисник по другом правном основу система за климатизацију зграде који не 

обезбеди спровођење контроле система за климатизацију у прописаном року (члан 55. став 1.), 
казниће за прекршај се новчаном казном у износу од 100.000 до 300.000 динара. 

  
Овлашћено правно лице које не обавља на прописан начин контролу рада система за 

грејање (члан 54.) казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 300.000 до 500.000 
динара. 

 
Овлашћено правно лице које не обавља на прописан начин контролу рада система за 

климатизацију (члан 55.), казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 300.000 до 
500.000 динара. 
 

Члан 89. 
 

Новчаном казном у износу од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице које након спроведеног енергетског прегледа: 

- не достави Министарству извод из извештаја о спроведеном  енергетском прегледу у 
складу са актом министра из члана 20а став 5. овог закона; 

- одбије да достави на увид извештај о спроведеном енергетском прегледу, или не састави 
тај извештај у складу са актом министра из члана члан 24. овог закона; 

- потпише извештај о спроведеном енергетском прегледу који није спровело, или наведе 
нетачне податке у извештају о спроведеном енергетском прегледу, или у изводу из извештаја о 
спроведеном енергетском прегледу. 

Новчаном казном у износу од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице које спроведе енергетски преглед иако за то не испуњава законом прописане услове (члан 
20а став 2.). 

Новчаном казном у износу од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај  обвезник 
система који Министарству одбије да достави на увид извештај о спроведеном енергетском 
прегледу (члан 20а став 4.). 

Новчаном казном у износу од 100.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај енергетски 
саветник који да лажну изјаву да се не налази у сукобу интереса (члан 26. став 3.), или користи 
податке до којих дође приликом спровођења енергетског прегледа супротно обавези 
придржавања правила поверљивости (члан 28.). 

За прекршај из ст. 1-3. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 50.000 до 100.000 динара.”. 
 

Члан 50. 
 
 Чл. 90. и 91. бришу се. 
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Члан 51. 
 

У чл.  26, 28, 34. и 36. брише се реч: „овлашћени” у одговарајућем броју и падежу.  
 

Члан 52. 
 
 Ступањем на снагу овог закона сматра се да енергетски менаџери који су до дана ступања 
на снагу овог закона стекли лиценцу енергетског менаџера за област општинске енергетике, 
имају лиценцу енергетског менаџера за област енергетике јавног сектора.  

 
Члан 53. 

 
Овај закон ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, осим одредбе члана 28б став 3. која се примењује од 1. јануара 
2020. године. 


