
 

 
На основу члана 47. став 2. 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 

О УГОВОРУ О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ 
(Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 80/22 од 15. јула 2022. 

године, а ступио је на снагу 23. јула 2022. године) 

  
Члан 1. 

  
Овим правилником ближе се прописују обавезни елементи, облик и структура 

уговора за поједине врсте енергетских услуга када се енергетска услуга финансира 
средствима буџета Републике Србије или када су корисници енергетске услуге 
корисници јавних средстава.  

 
Члан 2.  

 
     Обавезни елементи, облик и структура уговора о енергетском учинку кроз примену 

мера побољшања енергетске ефикасности јавних објеката и уштедама у оперативним 
трошковима тих објеката налазе се у Прилогу 1 - Уговор о енергетском учинку кроз 
примену мера побољшања енергетске ефикасности јавних објеката и уштедама у 
оперативним трошковима тих објеката, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1). 

     Обавезни елементи  уговора из става 1. овог члана су одредбе тач. 1, 2, 4 - 13 и 16  
из Прилога 1.  

 
Члан 3. 

 
    Обавезни елементи, облик и структура уговора о енергетском учинку кроз примену 

мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног 
осветљења налазе се у Прилогу 2 - Уговор о енергетском учинку кроз примену мера 
побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног 
осветљења, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем 
тексту: Прилог 2). 

Обавезни елементи уговора из става 1. овог члана су одредбе тач. 1, 2, 4 - 13 и 16  
из Прилога 2.  
 

Члан 4. 
 

Обавезни елементи, облик и структура уговора о ефикасној испоруци енергије  
налазе се у Прилогу 3 - Уговор о ефикасној испоруци енергије, који је одшампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог: 3). 

Обавезни елементи уговора из става 1. овог члана су одредбе тач. 1, 2, 4-6, 8 - 13 и 
15 - 16 из Прилога 3. 
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Члан 5. 
  

     Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 
утврђивању модела уговора о енергетским услугама за примену мера побољшања 
енергетске ефикасности када су корисници из јавног сектора („Службени гласник РС”, 
број 41/15). 
 

Члан 6. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 

 
 
Број: 110-00-39/2022-06 
У Београду, 4. јула 2022. године 

                                                                     Министар 
 
                                                             проф. др Зорана З. Михајловић, с.р. 
 

 
 
 


