
 

ЗАКОН 
О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ 

               ("Сл. гласник РС", бр. 25/2013 и 40/2021 - др закон) 

 

 

Чл. 1-6* 

(Престало да важи) 

II ПОЛИТИКА ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ  
Акциони план за енергетску ефикасност у Републици Србији  

Члан 7  

Акционим планом за енергетску ефикасност у Републици Србији (у даљем тексту: Акциони 
план), који се доноси у складу са Стратегијом, на период од три године, ближе се утврђује 
спровођење Стратегије и мере ефикасног коришћења енергије.  

Садржина Акционог плана  

Члан 8  

Акциони план нарочито садржи:  

1) планиране националне циљеве уштеде енергије Републике Србије за период од три 
године, у складу са дугорочним циљем ефикасног коришћења енергије утврђеног 
Стратегијом;  

2) мере за ефикасно коришћење енергије, активности, носиоце активности, рокове и 
процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа остваривање планираног 
циља;  

3) финансијске, правне и друге инструменте предвиђене за спровођење планираних мера 
и активности ефикасног коришћења енергије;  

4) оцену степена остварења планираног циља уштеде енергије из претходног Акционог 
плана.  

Акциони план по потреби може детаљније покривати поједине секторе производње, 
дистрибуције и преноса енергије, као и секторе потрошње енергије (попут зградарства, 
јавних и комерцијалних услуга, транспорта, индустрије и друго), које својом 
специфичношћу значајно утичу на потрошњу енергије, а чијим би се унапређењем битно 
утицало на остваривање постављених циљева уштеда енергије.  



Акциони план доноси Влада, на предлог министарства надлежног за послове енергетике (у 
даљем тексту: Министарство).  

Спровођење Акционог плана  

Члан 9  

Министарство је одговорно за спровођење и контролу спровођења Акционог плана у 
целини, прати, врши проверу и оцену уштеда енергије остварених реализацијом Акционог 
плана.  

Извештај о спровођењу Акционог плана Министарство подноси Влади сваке године.  

Извештај из става 2. овог члана обавезно садржи оцену ефеката реализације мера 
садржаних у Акционом плану, степен реализације постављених циљева, укључујући мере 
за превазилажење уочених проблема и тешкоћа.  

Органи државне управе, надлежни органи аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе, у оквиру својих надлежности, одговорни су за спровођење Акционог плана и 
достављају Министарству податке неопходне за праћење спровођења Акционог плана.  

Министар надлежан за послове енергетике (у даљем тексту: Министар) прописује начин и 
рокове достављања података неопходних за праћење спровођења Акционог плана.  

Министар прописује методологију за праћење, проверу и оцену ефеката спровођења 
Акционог плана.  

Чл. 10- 58* 

(Престало да важи) 

VI ФИНАНСИРАЊЕ, ПОДСТИЦАЈНЕ И ДРУГЕ МЕРЕ 
ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ  
1. Финансирање ефикасног коришћења енергије  

Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности  

Члан 59  

Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије (у даљем тексту: 
Буџетски фонд) оснива се ради евидентирања средстава намењених финансирању 
послова ефикасног коришћења енергије који се финансирају у складу са овим законом и 
прописима донетим на основу овог закона.  

Буџетски фонд се оснива на неодређено време, у складу са законом којим се уређује 
буџетски систем.  

Буџетским фондом управља Министарство.  

Приходи Буџетског фонда  

Члан 60  



Средства за финансирање Буџетског фонда обезбеђују се:  

1) из апропријација у буџету Републике Србије за текућу годину;  

2) донација и кредита.  

Влада доноси годишњи програм финансирања активности и мера унапређења енергетске 
ефикасности у складу са Стратегијом, Програмом остваривања Стратегије, Акционим 
планом и другим актима и прописима из области ефикасног коришћења енергије, 
уговорима, као и међународним уговорима чији је потписник Република Србија.  

Расподела средстава  

Члан 61  

Средства Буџетског фонда дају се корисницима средстава Буџетског фонда у сврху 
финансирања ефикасног коришћења енергије из члана 57. овог закона, а на основу јавних 
конкурса које објављује Министарство.  

Средства Буџетског фонда доступна су правним и физичким лицима са седиштем на 
територији Републике Србије која испуњавају услове за доделу средстава на основу јавног 
конкурса.  

У случајевима када се финансирање услуга по уговору о финансирању од треће стране из 
члана 5. тачка 44) овог закона, врши средствима Буџетског фонда, средства се додељују 
по поступку и критеријумима прописаним законом којим се уређују јавне набавке.  

Уз захтев за добијање средстава Буџетског фонда, сходно члану 58. овог закона, за 
финансирање инвестиционих пројеката унапређења енергетске ефикасности постојећих 
објеката, технолошког процеса или услуге, прилаже се извештај о извршеном енергетском 
прегледу, односно елаборат о енергетској ефикасности нових објеката, у складу са 
законом.  

У року од 12 месеци по завршетку пројекта за који су одобрена средства Буџетског фонда 
из става 4. овог члана, корисници истих су дужни да спроведу нов енергетски преглед 
објекта, технолошког процеса или услуга и Буџетском фонду доставе нов извештај о 
извршеном енергетском прегледу, којим се извештава о оствареној уштеди енергије и 
смањењу гасова са ефектом стаклене баште.  

Трошкови извршеног енергетског прегледа из става 5. овог члана падају на терет 
подносиоца захтева за добијање средстава Буџетског фонда.  

Министар прописује критеријуме под којима корисници средстава могу бити изузети од 
обавезе вршења енергетског прегледа из ст. 4. и 5. овог члана.  

Министар прописује ближе услове за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда, 
начин расподеле тих средстава, као и начин праћења наменског коришћења средстава и 
уговорених права и обавеза.  

Коришћење средстава  

Члан 62  

Коришћење средстава из Буџетског фонда врши се у складу са годишњим програмом из 
члана 60. став 2. овог закона.  



Корисник средстава Буџетског фонда дужан је да додељена средства користи наменски, 
на начин и у роковима утврђеним уговором о коришћењу средстава.  

Ако корисник средстава додељена средства не користи на начин и за сврху утврђену 
уговором, дужан је да ненаменски утрошена средства врати Буџетском фонду, а за штету 
нанесену Буџетском фонду одговара на начин утврђен уговором о коришћењу средстава и 
законом.  

Чл. 63- 96* 

(Престало да важи) 

 


