
 

 

 

На основу члана 21. став 3. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби 

енергије („Службени гласник РС”, број 40/21), 

 

Министар рударства и енергетике доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ МЕНАЏЕРА 

(Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 137/22 од 9. децембра 2022. године 

и ступио на снагу 17. децембра 2022. године) 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником прописују се ближи услови за именовање енергетских менаџера 

према врсти обвезника система енергетског менаџмента (у даљем тексту: Обвезник система) 

и врсти лиценце енергетског менаџера. 

 

Члан 2. 

 

Привредна друштва и јавна предузећа чија је претежна делатност у производном сектору 

као Обвезници система именују најмање једног енергетског менаџера за сваку локацију. 

Јавна предузећа која обављају комуналне делатности производње, дистрибуције и 

снабдевања топлотном енергијом, снабдевања водом за пиће,  пречишћавања и одвођења 

атмосферских и отпадних вода, као и  обезбеђивања јавног осветљења, која имају годишњу 

потрошњу примарне енергије већу од 5 MWh до 25 GWh, именују најмање једног енергетског 

менаџера. 

Енергетски менаџер из ст. 1. и 2. овог члана испуњава услове за именовање ако има 

лиценцу енергетског менаџера за област индустријске енергетике. 

 

Члан 3. 

 

Привредна друштва и јавна предузећа чија је претежна делатност у сектору трговине и 

услуга као Обвезници система именују најмање једног енергетског менаџера за сваку локацију. 

Енергетски менаџер из става 1. овог члана испуњава услове за именовање има лиценцу 

енергетског менаџера за област енергетике зграда. 

 

Члан 4. 

 

Општине и градска општина као Обвезници система именују најмање једног енергетског 

менаџера. 

Град без градских општина који има више од 100.000 становника по последњем попису 

становништва именује најмање два енергетска менаџера. 

Град без градских општина који има више од 200.000 становника именују најмање три 

енергетска менаџера. 

Град који има градске општине, изузимајући град Београд, именује најмање  једног 

енергетских менаџера на нивоу града. 

Град Београд именује најмање једног енергетског менаџера на нивоу града, као и 

најмање по једног енергетског менаџера за следеће области: образовања и дечје заштите, 

социјалне заштите, културе, здравства, спорта и омладине. 

 Енергетски менаџер  из ст. 1-5. овог члана испуњава услове за именовање ако има 

лиценцу енергетског менаџера за област енергетике јавног сектора. 
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Члан 5. 

 

 Oргани државне управе, други органи и организације Републике Србије, органи и 

организацији аутономне покрајине и организације за обавезно социјално осигурање као 

Обвезници система именују најмање по једног енергетског менаџера. 

 Обвезници система из става 1. овог члана који подносе годишњи извештај о остваривању 

циљева уштеде енергије за више од 100 зграда или 100.000 m2, именују најмање два  енергетска 

менаџера. 

У случају када су одржавање и инвестиционо-технички послови на објектима из става 1. 

овог члана поверени посебном органу или организацији Републике Србије, односно аутономне 

покрајине, тај орган, односно организација именује најмање једног енергетског менаџера, за 

збирну површину зграда до 100.000 m2, најмање два енергетска менаџера за збирну површину 

зграда преко 100.000 m2 и најмање три енергетска менаџера за збирну површину зграда преко 

200.000 m2.   

Енергетски менаџери из ст. 1-3.  овог члана испуњава услове за именовање ако има 

лиценцу енергетског менаџера за област енергетике јавног сектора или лиценцу енергетског 

менаџера за област енергетике зграда. 

 

Члан 6. 

 

 Установе које су самостални Обвезници система у складу са актом Владе којим се ближе 

утврђују критеријуми на основу којих се утврђују обвезници система енергетског менаџмента, 

именују најмање једног енергетског менаџера. 

Енергетски менаџер из става 1. овог члана испуњава услове за именовање ако има 

лиценцу енергетског менаџера за област енергетике јавног сектора или лиценцу енергетског 

менаџера за област енергетике зграда. 

 

Члан 7. 

 

 Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о условима за 

именовање енергетских менаџера у органима јединица локалне самоуправе („Службеном 

гласнику РС”, број 31/16), Правилник о условима за именовање енергетских менаџера у 

привредним друштвима чија је претежна делатност у производном сектору и предузећима као 

јавном службама („Службеном гласнику РС”, број 98/16) и Правилник о условима за именовање 

енергетских менаџера у привредним друштвима чија је претежна делатност у сектору трговине 

и услуга, органима државне управе, другим органима Републике Србије, органима аутономне 

покрајине и установама („Службеном гласнику РС”, број 82/17). 

 

Члан 8. 

 

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

Републике Србије”. 

 

 

Број: 110-00-60/2022-06 

У Београду, 1. децембар 2022. године 

     Министар 

 

                                                                                                        Дубравка Ђедовић, с.р. 


