
 

На основу члана 8. ст. 4-6. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби 

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

 

Министар рударства и енергетике доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О ВРСТИ ПОДАТАКА О СПРОВЕДЕНИМ МЕРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И 

ОСТВАРЕНИМ УШТЕДАМА ЕНЕРГИЈЕ КОЈЕ ДОСТАВЉАЈУ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ 

СРЕДСТАВА 

(Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” , број 19/23 од 8. марта 2023. 

године, ступа на снагу 16. марта 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2024. године)  

 

 

Предмет 

 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се врста података о спроведеним мерама енергетске 

ефикасности и оствареним уштедама енергије које  oргани државне управе, други органи 

Републике Србије, органи аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, укључујући 

градске општине, јавна предузећа и други корисници јавних средстава, који у оквиру својих 

надлежности спроводе и/или финансирају мере енергетске ефикасности, достављају 

министарству надлежном за послове енергетике, начин и рокови за достављање података, као 

и период у којем се чува документација на основу које се достављају подаци. 

 

Значење израза 

 

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 

1) субјект извештавања је орган државне управе, други орган Републике Србије, орган 

аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, укључујући градску општину, јавно 

предузеће и други корисници јавних средстава који у оквиру својих надлежности спроводе 

и/или финансирају мере енергетске ефикасности; 

2) пројекат енергетске ефикасности је низ радњи и активности спроведених са циљем 

побољшања енергетске ефикасности кроз реализацију једне или више мера енергетске 

ефикасности, или низ радњи и активности који немају за директни циљ побољшање енергетске 

ефикасности али је њиховом реализацијом спроведена једна или више мера енергетске 

ефикасности. 

Други изрази употребљени у овом правилнику који нису дефинисани у ставу 1. овог 

члана, имају значење дефинисано законом којим се уређују енергетска ефикасност и 

рационална употреба енергије. 

 

Мере енергетске ефикасности о којима се достављају подаци 

 

Члан 3. 

У складу са овим правилником достављају се подаци о следећим спроведеним  мерама 

ЕЕ: 

- замена извора светлости у јавном осветљењу; 

      - замена или уградња система осветљења у новим или постојећим стамбеним 

зградама; 

- замена или побољшање система или уградња новог система осветљења или 
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дела компоненти осветљења у новим или постојећим комерцијалним и зградама јавно-

услужног сектора; 

- реконструкција топлотне изолације одређених делова грађевинског омотача 

(зидови, кровови, таванице, темељи и сл.) и/или замена прозора у постојећим стамбеним, 

комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора; 

- реконструкција грађевинског омотача и система за грејање у постојећим 

 стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора; 

- замена опреме за грејање у постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама 

јавно-услужног сектора; 

- увођење нове грађевинске регулативе за нове стамбене, комерцијалне и зграде 

јавно-услужног сектора; 

- замена или уградња нове опреме за грејање воде у постојећим стамбеним, 

комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора; 

- прикључак нове или постојеће стамбене, комерцијалне и зграде јавно-услужног 

сектора на систем даљинског грејања; 

- уградња или замена уређаја за климатизацију номиналне снаге мање од 12 kW 

у новим и постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора; 

- уградња соларног система за грејање потрошне санитарне воде у новим и 

постојећим стамбеним, комерцијалним и зградама јавно-услужног сектора; 

- уштеда примарне енергије из постројења за комбиновану производњу топлотне  

и електричне енергије; 

- замена возног парка; 

- замена постојећих или инсталација нових уређаја за домаћинство; 

- уградња топлотне пумпе; 

- замена постојећег или уградња новог централизованог расхладног система у 

зградама јавног сектора и у сектору индустрије; 

- замена постојеће или инсталација нове канцеларијске опреме; 

- уградња фотонапонских панела;  

            -  и о другим спроведеним мерама ЕЕ. 

 

Подаци који се достављају 

 

Члан 4. 

 Субјекти извештавања достављају министарству надлежном за послове енергетике 

следеће податке о спроведеним мерама енергетске ефикасности: 

1) назив пројекта енергетске ефикасности; 

2) кратак опис пројекта; 

3) врста мере енергетске ефикасности која је спроведена у оквиру пројекта (у даљем 

тексту: мера ЕЕ); 

4) општина/градска општина или град на чијој територији се налази објекат на којем је 

спроведена мера ЕЕ; 

5) врста енергије/енергента који се користе пре и после спровођења мере ЕЕ;  

6) датум завршетка реализације пројекта; 

7) назив и адреса објекта на коме је спроведена мера ЕЕ; 

8) подаци о власнику пројекта; 

9) контакт подаци лица које доставља податке – име и презиме, електронска 

адреса и број телефона; 

10) назив субјеката који финансирају или суфинансирају пројекат; 

11) вредност инвестиције која се односи на спроведену меру ЕЕ; 

12) подаци потребни за прорачун уштеда енергије. 
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Субјект извештавања који је спровео меру ЕЕ која није наведен у члану 3. овог 

правилника доставља податке из тач. 1)-11) става 1. овог члана, као и следеће податке о 

уштедама које су остварене спровођењем мере ЕЕ: 

- финална уштеду енергије [kWh];   

- уштеда примарне енергије [kWh];  

- уштеда CO2 [t].   

Субјект извештавања који је спровео меру ЕЕ која није наведена у члану 3. овог 

правилника, поред податке о оствареним уштедама из става 2. овог члана, доставља и податке 

о прорачуну тих уштеда, који је заснован на спроведеном енергетском прегледу, односно на 

извршеним мерењима, општеприхваћеним и признатим методама прорачуна, инжењерској 

пракси и утемељеним проценама. 

 

Рокови за достављање података 

  
Члан 5. 

Субјект извештавања доставља податке из члана 3. овог правилника у  року од два 

месеца од завршетка пројекта. 

 

Начин достављања података 

  
Члан 6. 

Субјекти извештавања достављају податке из члана 3. овог правилника кроз MVP, или 

изузетно електронским путем, слањем на електронску адресу објављену на интернет страници 

министарства надлежног за послове енергетике. 

 

Рок чувања документације на основу које се достављају подаци  

 

Члан 7. 

Субјект извештавања се стара да се техничка и друга документација на основу које се 

достављају подаци у складу са овим правилником чува у периоду који одговара веку трајања 

спроведене мере ЕЕ, а најдуже десет година. 

 

Члан 8. 

 

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи  Правилник о начину и 

роковима достављања података неопходних за праћење спровођења акционог плана за 

енергетску ефикасност у Републици Србији и методологији за праћење, проверу и оцену 

ефеката његовог спровођења („Службени гласник РС”, број 37/15). 

 

Ступање на снагу 

 

Члан 9. 

 

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

Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2024. године. 
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Број: 110-00-121/2022-06 

У Београду, 27. фебруара 2023. године 

                                                                                                           Министар, 

 

                                                                                                          Дубравка Ђедовић, с.р. 

 


