На основу члана 15. став 4. Закона о робним резервама („Службени гласник
РС”, брoj 104/13) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14),
Влада доноси
УРЕДБУ
О МЕТОДОЛОГИЈИ ПРИКУПЉАЊА И ОБРАДЕ ПОДАТАКА И ОБРАЧУНУ
ПРОСЕЧНОГ ДНЕВНОГ НЕТО УВОЗА, ПРОСЕЧНЕ ДНЕВНЕ ПОТРОШЊЕ И
КОЛИЧИНА ОБАВЕЗНИХ РЕЗЕРВИ НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ
Члан 1.
Овом уредбом ближе се прописују начин, поступци и рокови обрачуна
просечног дневног нето увоза нафте и деривата нафте, њихове просечне дневне
потрошње и количине резерви које се чувају, обвезници доставе података о увозу,
извозу и потрошњи нафте и деривата нафте, као и методологија прикупљања и обраде
података у циљу одређивања нето увоза и дневне потрошње нафте и деривата нафте у
Републици Србији.
Члан 2.
Просечни дневни нето увоз и просечна дневна потрошња нафте и деривата
нафте обрачунавају се ради одређивања количине обавезних резерви нафте и деривата
нафте, у складу са законом.
Обрачун износа из става 1. овог члана врши се на основу података које
достављају енергетски субјекти који обављају енергетску делатност производње
деривата нафте и/или енергетску делатност трговине нафтом, дериватима нафте,
биогоривима и компримованим природним гасом, а који увозе и/или извозе нафту и
деривате нафте, еквивалента сирове нафте и методологије из члана 15. став 3. Закона о
робним резервама (у даљем тексту: методологија).
Члан 3.
Енергетски субјекти који обављају енергетску делатност производње деривата
нафте достављају податке о свим токовима сирове нафте, течности природног гаса,
рафинеријских сировина, адитива и осталих угљоводоника, министарству надлежном
за послове енергетике (у даљем тексту: Министарство), једном месечно, на Образцу 1-1
- Снабдевање сировом нафтом, течностима природног гаса, рафинеријским
сировинама, адитивима и осталим угљоводоницима и на Обрасцу 1-2 - Снабдевање
готовим производима, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.
Члан 4.
Енергетски субјекти који обављају енергетску делатност трговине нафтом,
дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом достављају
податке о свим токовима свих врста деривата нафте, Министарству, једном месечно, на
Обрасцу 1-2.
Образац 1-2 обухвата и податке о међународном бункерисању на унутрашњим
пловним путевима на територији Републике Србије и испорукама авионског горива за

потребе међународног ваздушног саобраћаја, који се одређују на основу податка из
које луке брод/авион долази односно за коју луку одлази.
Податак из става 2. овог члана се не одређује на основу заставе брода или
седишта бродара/авиопревозника.
Члан 5.
Појмови из образаца из чл. 3. и 4. ове уредбе имају значење дато у Прилогу 1,
који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Обрасци из чл. 3. и 4. ове уредбе се користе за извештавање на месечном и на
годишњем нивоу.
Члан 6.
Обрасци из чл. 3. и 4. ове уредбе достављају се Министарству једном месечно,
најкасније до 20. у месецу за претходни месец, и то у писаној и електронској форми на
е-mail адресу објављену на web страници Министарства.
Обвезници доставе података из чл. 3. и 4. ове уредбе дужни су да уписују
податке из образаца и у базу енергетских података ИМИС, коју образује
Министарство.
Обвезници доставе образаца из чл. 3. и 4. ове уредбе дужни су да одмах по
сазнању да постоји потреба за изменом већ достављених података, доставе
Министарству измене и допуне образаца, односно података.
Члан 7.
Сви појединачни подаци које обвезници доставе података достављају на
обрасцима из чл. 3. и 4. ове уредбе представљају пословну тајну обвезника доставе
образаца и не могу се користити у друге сврхе осим за израду збирних статистичких
извештаја који се односе на нафтно тржиште Републике Србије.
Министарство и министарство надлежно за послове финансија међусобно
размењују појединачне и збирне податке о увозу, извозу и наплати царина и акциза на
нафту и деривате нафте ради провере поузданости достављених података.
Члан 8.
Министарство, у року од 25 дана од завршетка месеца на који се подаци односе,
доставља обрасце из чл. 3. и 4. ове уредбе у електронској форми Републичком заводу
за статистику који, у сарадњи с Министарством, за сваки месец проверава статистичку
поузданост достављених података, истражује могућа одступања и захтева објашњења
или исправке од обвезника доставе образаца. Обвезници доставе образаца дужни су да
у року од седам дана одговоре на захтев Републичког завода за статистику или
Министарства у вези са подацима из достављених образаца.
На основу достављених образаца Републички завод за статистику за сваки
месец за који су достављени обрасци из чл. 3. и 4. ове уредбе израђује збирни месечни
Извештај о снабдевању сировом нафтом, течностима природног гаса, рафинеријским
сировинама, адитивима и осталим угљоводоницима и Извештај о снабдевању готовим
производима на нивоу Републике Србије и, најкасније у року од 55 дана од завршетка
месеца на који се подаци односе, те извештаје доставља Министарству.

Члан 9.
На основу 12 месечних извештаја, Републички завод за статистику израђује
сумарни годишњи Извештај о снабдевању сировом нафтом, течностима природног
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гаса, рафинеријским сировинама, адитивима и осталим угљоводоницима и Извештај о
снабдевању готовим производима на нивоу Републике Србије за претходну
календарску годину и најкасније до 25. фебруара текуће године, доставља га
Министарству.
На основу података из става 1. овог члана, Министарство, најкасније до 28.
фебруара текуће године, обрачунава просечни дневни нето увоз и просечну дневну
потрошњу у Републици Србији за претходну календарску годину. Просечни дневни
нето увоз и просечна дневна потрошња исказују се у еквиваленту сирове нафте.
На основу обрачунатог просечног дневног нето увоза и просечне дневне
потрошње из става 2. овог члана, Министарство, најкасније до 28. фебруара текуће
године, обрачунава обавезне резерве нафте и деривата нафте у количини 90 дана
просечног нето увоза и обавезне резерве нафте и деривата нафте у количини 61 дан
просечне дневне потрошње и утврђује која је од обрачунатих количина већа.
Члан 10.
Национални просечни дневни нето увоз из члана 9. став 2. ове уредбе и
количину обавезних резерви нафте и деривата нафте на основу нето увоза у складу са
методологијом обрачунава Министарство.
Еквивалент сирове нафте за просечни дневни нето увоз у претходној
календарској години обрачунава се тако да се сума нето увоза сирове нафте, течности
природног гаса, рафинеријских сировина и осталих угљоводоника из Прилога 1. ове
уредбе (коригована за промену залиха и умањена за 4% ради производње примарног
бензина) сабере са сумом нето увоза свих осталих деривата нафте (из које је изузет
примарни бензин и која је коригована за промену залиха) и помножи фактором 1,065,
при чему међународно бункерисање на унутрашњим пловним путевима у Републици
Србији не улази у обрачун.
Уколико је удео примарног бензина у укупној рафинеријској преради у
Републици Србији већи од 7%, сума нето увоза сирове нафте, течности природног гаса,
рафинеријских сировина и осталих угљоводоника из става 2. овог члана не умањује се
за 4%, већ се умањује за стварну потрошњу примарног бензина или за стварни удео
примарног бензина у рафинеријској преради, у зависности од тога која количина има за
резултат мању обавезу чувања обавезних резерви нафте и деривата нафте.
Вршење обрачуна из става 1. овог члана приказано је у Образцу 1-3 - Обрачун
обавезе чувања обавезних резерви нафте и деривата нафте на основу нето увоза, који
је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 11.
Националну просечну дневну потрошњу из члана 9. став 2. ове уредбе и
количину обавезних резерви нафте и деривата нафте на основу укупне домаће
потрошње у складу са методологијом обрачунава Министарство.
Еквивалент сирове нафте за просечну дневну потрошњу у претходној
календарској години обрачунава се тако да се сума укупних домаћих испорука, како је
то дефинисано у Прилогу 1. ове уредбе, и то само следећих производа: моторни
бензини, авионски бензини, гориво за млазне моторе бензинског типа, гориво за млазне
моторе керозинског типа, остали керозини, дизел/гасна уља и уља за ложење (с
великим садржајем сумпора и с малим садржајем сумпора) како је дефинисано у
Прилогу 1. ове уредбе, помножи фактором 1,20. Међународно бункерисање на
унутрашњим пловним путевима у Републици Србији не улази у обрачун.
Вршење обрачуна из става 1. овог члана приказано је у Обрасцу 1-4 - Обрачун
обавезе чувања обавезних резерви нафте и деривата нафте на основу домаће
потрошње, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
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Члан 12.
Министарство је дужно да формира обавезне резерве нафте и деривата нафте на
основу веће количине обавезних резерви из члана 9. став 3. ове уредбе и то за број дана
колико се за поједину годину утврди плановима постепеног формирања и одржавања
обавезних резерви из чл. 17. и 18. Закона о робним резервама.
Изузетно од става 1. овог члана, најкасније 31. децембра 2022. године обавезне
резерве морају бити формиране у количини 90 дана просечног нето увоза или 61 дан
просечне дневне потрошње, у зависности која је количина већа.
Количина обавезних резерви из ст. 1. и 2. овог члана за текућу календарску
годину (н) одређује се на основу еквивалента сирове нафте за просечни дневни нето
увоз, односно еквивалента сирове нафте за просечну дневну потрошњу из претходне
календарске године (н-1), сагласно чл. 10. и 11. ове уредбе.
Изузетно од става 3. овог члана дневни просеци нето увоза и домаће потрошње
из става 3. овог члана за период од 1. јануара до 31. марта одређују се на основу
количина које су увезене или потрошене током претпоследње календарске године (н2).
Члан 13.
Количину обавезних резерви нафте и деривата нафте које је Република Србија
формирала и чува их у земљи и/или у другим државама на основу међудржавних
споразума, у складу са методологијом обрачунава Министарство.
Министарство, најкасније до 10. у текућем месецу, обрачунава количину
обавезних резерви из става 1. овог члана које се чувају на задњи дан претходног
месеца. Количина обавезних резерви које се чувају, исказује се у данима просечног
нето увоза и данима просечне домаће потрошње рачунатим преко еквивалента сирове
нафте.
Члан 14.
Количина обавезних резерви која се чува, укључујући и количине биогорива и
адитива, у случају да су намешани са дериватима нафте, рачуна се преко еквивалента
сирове нафте који се добије тако да се резерве сирове нафте исказане у хиљадама тона
умањују за 4% за просечну производњу примарног бензина и затим саберу са
резервама деривата нафте, при чему резерве деривата нафте могу или укључити
резерве свих деривата нафте из Прилога 1. ове уредбе и у том случају сума резерви
деривата нафте исказана у хиљадама тона се множи фактором 1,065, или могу
укључити резерве само следећих деривата нафте: моторни бензини, авионски бензини,
гориво за млазне моторе бензинског типа, гориво за млазне моторе керозинског типа,
остали керозини, дизел/гасна уља и уља за ложење (с великим садржајем сумпора и с
малим садржајем сумпора) и у том случају сума резерви деривата нафте исказана у
хиљадама тона се множи фактором 1,20. Начин обрачуна резерви деривата нафте који
се одабере за предметну календарску годину, мора се примењивати током целе
предметне године.
Резерве примарног бензина и горива за међународно бункерисање на
унутрашњим пловним путевима не улазе у обрачун резерви.
Количина обавезних резерви у данима просечног нето увоза добије се тако да се
сума еквивалентне сирове нафте и еквивалентних деривата нафте из става 1. овог члана
коригује за 10% на име недоступног дела резерви и потом подели са просечним
дневним нето увозом из члана 10. ове уредбе.
Количина обавезних резерви када се обрачунава у данима просечне домаће
потрошње добије се тако да се сума еквивалентне сирове нафте и еквивалентних
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деривата нафте из става 1. овог члана коригује за 10% на име недоступног
(непумпабилног) дела резерви и потом подели са просечном дневном потрошњом из
члана 11. ове уредбе.
Вршење обрачуна из става 1. овог члана приказано је у Обрасцу 1-5 - Обрачун
количине обавезних резерви нафте и деривата нафте које се чувају, који је одштампан
уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 15.
Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, за прекршај казниће се
енергетски субјект правно лице уколико не достави потребне податке, документацију
и одговоре у складу са чл. 3, 4, 6. и 8. ове уредбе.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 до
150.000 динара одговорно лице енергетског субјекта.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000 до
500.000 динара енергетски субјект предузетник.
Уз прекршајну казну из става 1. овог члана, правном лицу се изриче и заштитна
мера забрана правном лицу да врши одређене делатности - енергетска делатност у
трајању од шест месеци до годину дана.
Уз прекршајну казну из става 3. овог члана, предузетнику се изриче и заштитна
мера забрана вршења одређених делатности - енергетске делатности у трајању од шест
месеци до годину дана.
Члан 16.
Енергетски субјекти ће најкасније до 20. јануара 2015. године доставити и
збирне годишње податке за 2014. годину на обрасцима из чл. 3. и 4. ове уредбе.
Члан 17.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, а примењује се од 15. октобра 2014. године.
Број:
У Београду
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
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