На основу члана 62. став 4. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби
енергије („Службени гласник РСˮ, број 40/21),
Министар рударства и енергетике уз сагласност министра унутрашњих послова, доноси
ПРАВИЛНИК
О ВРСТИ И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈИ ОМОГУЋАВАЈУ ПРОРАЧУН
ИНДИКАТОРА ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
(Правилник је објављен у „Службеном гласнику РСˮ, брoj 131/2021 од 30.12.2021. године,
ступио је на снагу 7.1.2022, примењује се од 1.6.2023. године)
Предмет
Члан 1.
Овим правилником прописују се врста и начин достављања података који су потребни за
прорачун индикатора потрошње енергије у друмском саобраћају.
Примена
Члан 2.
Подаци из овог правилника односе се на сва моторна возила за која је прописана обавеза
обављања редовног техничког прегледа возила у складу са законом којим се уређује безбедност
саобраћаја на путевима и прибављају се из централног информационог система техничких
прегледа возила, јединственог информационог система министарства надлежног за унутрашње
послове и базе података о техничким карактеристикама моторних и прикључних возила
Aгенције за безбедност саобраћаја.
Значење израза
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
1) орган је министарство, орган управе у саставу министарства или посебна организација
у смислу закона којим се уређује државна управа; остали органи Републике Србије, укључујући
судове и јавна тужилаштва, органе или организације територијалне аутономије, органе или
организације јединице локалне самоуправе, посебне органе преко којих се остварује
регулаторна функција у појединим областима или делатностима и јавна предузећа, установе
или организације када су им законом поверена јавна овлашћења;
2) возило органа је возило чији је власник односно корисник орган;
3) службено возило је моторно возило чији је власник односно корисник привредно
друштво, односно предузетник;
4) индивидуално возило је моторно возило чији је власник, односно корисник физичко
лице;
5) EURO стандард је ознака стандарда емисије издувних гасова категорије мотора према
EC одобрењу типа возила, наведена у потврди о саобразности возила, коју представљају реч
„EURO” и арапски или римски броју зависности од врсте возила;
6) EMEP/EEA упутство (енгл. EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook) је
документ који издаје Европске агенције за животну средину, који прописује методологију за
прорачун емитованих количина загађујућих материја у ваздух у циљу израде инвентара емисија
и извештавања.
Остали изрази употребљени у овом правилнику, а чије значење није одређено у ставу 1.
овог члана, имају значење одређено прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на
путевима.

Обим и врста података који се достављају
Члан 4.
Министарство надлежно за унутрашње послове, доставља на захтев министарству
надлежном за послове енергетике следеће податке:
1)
за мопеде, мотоцикле, трицикле и четвороцикле (врсте L): број возила органа,
индивидуалних и службених возила која су прошла технички преглед возила по врсти возила
(L1, L2, L3, L4, L5, L6 или L7), запремини односно снази мотора, врсти погона, односно погонског
горива са оствареним годишњим пређеним путем;
2)
за путничка возила (врсте М1): број возила органа, индивидуалних и службених
(укључујући и такси) возила која су прошла технички преглед возила по запремини мотора,
EURO стандарду, врсти погона, односно погонског горива са оствареним годишњим пређеним
путем;
3)
за аутобусе (врсте М2 и М3): број аутобуса органа, индивидуалних и службених
аутобуса који су прошли технички преглед возила по врсти (М2 или М3), облику каросерије,
EURO стандарду, врсти погона, односно погонског горива са оствареним годишњим пређеним
путем;
4)
за теретна возила (врсте N): број возила органа, индивидуалних и службених
теретних возила која су прошла технички преглед возила по врсти (N1, N2 или N3), облику
каросерије, запремини мотора, ЕУРО стандарду, врсти погона, односно погонског горива са
оствареним годишњим пређеним путем;
5)
за радне машине (врсте TR) и тракторе (врсте T): број возила органа, индивидуалних
и службених радних машина и трактора који су прошли технички преглед возила по врсти
погона, односно погонског горива са годишњим бројем радних сати.
Достављање података
Члан 5.
Министарство надлежно за унутрашње послове, најмање једном годишње, доставља на
захтев министарству надлежном за послове енергетике извештај са подацима који омогућавају
утврђивање и праћење индикатора потрошње енергије у друмском саобраћају на нивоу
Републике Србије у електронској форми.
Подаци извештаја из става 1. овог члана достављају се у складу са табелама из Прилога Садржај електронског извештаја који омогућава утврђивање и праћење индикатора потрошње
енергије у друмском саобраћају, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни
део.
Министарство надлежно за унутрашње послове може министарству надлежном за
послове енергетике омогућити приступ извештајима из става 1. овог члана у централном
информационом систему техничких прегледа возила.
Завршна одредба
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”, а примењује се од 1. јуна 2023. године.
Број: 110-00-00074/2021-06
У Београду, 20. децембра 2021. године
Министар
проф. др Зорана Михајловић
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Прилог 1.
САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗВЕШТАЈА КОЈИ ОМОГУЋАВА УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ИНДИКАТОРА ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ
Табела 1а. Број возила за сваки EURO стандард по врсти, класи, облику каросерије возила, НДМ, запремини мотора, врсти погона / горива и власништву
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Табела 1б. Број возила по врсти возила, врсти погона / горива и власништву
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Табела 2а. Просечан годишњи пређени пут возила (km) за сваки EURO стандард по врсти, класи, облику каросерије возила, запремини мотора, врсти
погона / горива и власништву
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Табела 2б. Просечан годишњи пређени пут возила (km) по врсти возила, врсти погона / горива и власништву

Табела 2в. Просечан годишњи број сати рада (h) по врсти возила, врсти погона /горива и власништву
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