
 

На основу члана 23. став 7. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби 

енергије („Службени гласник РС”, број 40/21) и члана 17. став 4.  и члана 24. став 2. 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, 44/14 и 30/18 - др. закон), 

 

 Министар рударства и енергетике доноси: 

 

ПРАВИЛНИК  

O БРОЈУ И ОДГОВАРАЈУЋOJ ЛИЦЕНЦИ ЕНЕРГЕТСКИХ САВЕТНИКА КОЈИ 

СПРОВОДЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕГЛЕД У ЗАВИСНОСТИ ОД КАТЕГОРИЈЕ ЕНЕРГЕТСКОГ 

ПРЕГЛЕДА  

(Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 77/22 од 27. јуна 2022. године 

a ступио је на снагу 5. јула 2022. године) 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником ближе се прописују број и одговарајућа лиценца енергетских 

саветника које ангажује правно лице или предузетник који спроводи енергетски преглед у 

зависности од категорије енергетског прегледа.  

 

Члан 2. 

 

Енергетски преглед за област индустријске енeргетике може да обавља правно лице или 

предузетник који за спровођење тог енергетског прегледа има ангажованог најмање  једног 

енергетског саветника за област машинства, једног енергетског саветника за област 

електротехнике и једног инжењера технологије из области основне технолошке делатности 

правног лица које је наручилац енергетског прегледа. 

 

Члан 3. 

 

Енергетски преглед за област енергетике зграда може да обавља правно лице или 

предузетник који за спровођење тог енергетског прегледа има ангажованог најмање једног 

енергетског саветника за област машинства, једног енергетског саветника за област 

електротехнике и једног енергетског саветника за област архитектуре.  

 

Члан 4. 

 

Енергетски преглед за област енергетике јавног сектора може да обавља правно лице 

или предузетник који за спровођење тог енергетског прегледа има ангажованог најмање  једног    

енергетског саветника за област машинства, једног енергетског саветника за област 

електротехнике и једног енергетског саветника за област архитектуре. 

 

Члан 5. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

Број: 110-00-16/2022-06 

У Београду, 13. јуна 2022. године 

                 МИНИСТАР  

 

                                                                            проф. др Зорана З. Михајловић 


