На основу члана 7. став 4. Закона о енергетској ефикасности и рационалној
употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21),
Mинистар рударства и енергетикe доноси
ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ПРОРАЧУН ЦИЉА КУМУЛАТИВНЕ
УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ
(„Службени гласник РС”, бр. 96/21 и 131/21)
Члан 1.
Овим правилником прописује се методологија прорачуна циља кумулативне
уштеде енергије Републике Србије.
Члан 2.
Циљ кумулативне уштеде енергије Републике Србије представља обавезујућу
уштеду енергије у финалној потрошњи која се утврђује у складу са обавезама
Републике Србије које су преузете потврђеним међународним споразумима и
прорачунава на основу новоостварених уштеда енергије на годишњем нивоу у
одређеном временском периоду на који се циљ уштеде односи.
Члан 3.
Новоостварена уштеда енергије на годишњем нивоу реализује се у секторима
потрошње финалне енергије.
Сектори потрошње финалне енергије из става 1. овог члана су: индустрија,
транспорт, домаћинства, јавне и комерцијалне делатности, пољопривреда, шумарство
и рибарство.
Потрошња финалне енергије у секторима наведеним у ставу 2. овог члана
обухвата потрошњу финалне енергије испоручене за енергетске сврхе, искључујући
сопствену потрошњу електричне и топлотне енергије у секторима производње
електричне и топлотне енергије и губитке електричне и топлотне енергије у преносу и
дистрибуцији.
Члан 4.
Вредност новоостварене уштеде енергије на годишњем нивоу, која се користи
приликом прорачуна циља кумулативне уштеде енергије, израчунава се као проценат
усредњене трогодишње потрошње финалне енергије.
Усредњена трогодишња потрошња финалне енергије из става 1. овог члана
рачуна се као аритметичка средина збира потрошње финалне енергије у периоду
последње три године за које су доступни подаци о потрошњи финалне енергије из
енергетских биланса Републике Србије, а које претходе години од које почиње
рачунање циља кумулативне уштеде енергије.
Проценат из става 1. овог члана одређује се у складу са обавезама Републике
Србије које су преузете потврђеним међународним споразумима и са циљем
кумулативне уштеде енергије постављеним у Интегрисаном националном енергетском
и климатском плану.

Члан 5.
Циљ кумулативне уштеде енергије Републике Србије прорачунава се као
производ вредности новоостварене уштеде енергије на годишњем нивоу из члана 4.
овог правилника и половине производа броја година за који се утврђује циљ
кумулативне уштеде енергије и тог броја година увећаног за један.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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