Закон о изменама и допунама Закона о
енергетици
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.
93/2012 од 28.9.2012. године.
Члан 1.
У Закону о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11 и 80/11 - исправка), у члану
11. после тачке 11) додаје се нова тачка 11а), која гласи:
"11а) прописује услове, начин и поступак обележавања (маркирања) деривата нафтe;
".
У тачки 12) број: "161" замењује се бројем: "160".

Члан 2.
У члану 12. после тачке 8) додаје се нова тачка 8а), која гласи:
"8а) припрема и предлаже Влади акт којим се прописују услови, начин и поступак
обележавања (маркирања) деривата нафтe;".

Члан 3.
У члану 20. став 4. мења се и гласи:
"Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба Министарству у року
од 15 дана од дана пријема решења."
После става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе:
"Решење Министарства је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Лиценца није потребна за обављање следећих енергетских делатности:
1) производње електричне енергије у објектима укупне одобрене снаге прикључка до 1
МW;
2) производње електричне енергије искључиво за сопствене потребе;
3) производње биогорива до 1000 t годишње и производњу биогорива за сопствене
потребе;
4) транспорта нафте нафтоводима искључиво за сопствене потребе;
5) транспорта деривата нафте продуктоводима за сопствене потребе;
6) транспорта нафте, деривата нафте и биогорива другим облицима транспорта;
7) складиштења нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе;
8) производње топлотне енергије у објектима укупне снаге до 1 MWt и производње
топлотне енергије искључиво за сопствене потребе;
9) комбинована производња електричне и топлотне енергије у термоелектранама топланамa у објектима до 1 МW укупне одобрене електричне снаге прикључка и 1 MWt
укупне топлотне снаге, као и комбиноване производње електричне и топлотне енергије
искључиво за сопствене потребе;
10) трговина на мало течним нафтним гасом у боцама."

Члан 4.
У члану 26. у ставу 8. речи: "и енергетске објекте" бришу се.

Члан 5.
У члану 27. у ставу 5. речи: "става 2" замењују се речима: "става 3".

Члан 6.
У члану 29. у ставу 2. речи: "став 2" замењују се речима: "став 3".

Члан 7.
У члану 52. у ставу 4. тачка 7), мења се и гласи:
"7) носиоце активности и рокове за остварење планираних активности."
После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
"Национални акциони план мора бити усаглашен са прописима којима се уређује
енергетска ефикасност и смањење емисије гасова који изазивају ефекат стаклене
баште."
Досадашњи став 5. постаје став 6.

Члан 8.
У члану 65. став 2. у тачки 3) тачка и запета замењује се тачком.
Тачка 4) брише се.

Члан 9.
У члану 159. став 3. у тачки 8) број: "165" замењује се бројем: "164".

Члан 10.
У члану 172. после става 1. додају се ст. 2. и 3, који гласе:
"Деривати нафте који се стављају на тржиште морају бити обележени (маркирани).
Влада ће ближе уредити услове, начин и поступак обележавања (маркирања)
деривата нафтe из става 2. овог члана."

Члан 11.
Назив главе XVIII. АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ и чл. 179. и 180. бришу
се.

Члан 12.
У члану 191. став 1. у тачки 11) речи: "став 4." замењују се речима: "став 5."
После тачке 13) додаје се нова тачка 13а), која гласи:
"13а) ако деривате нафте ставе на тржиште супротнo члану 172. овог закона;".

Тачка 14) мења се и гласи:
"14) не обавести инспектора о извршењу решења у складу са чланом 187. став 2. овог
закона и не омогући инспекцијски надзор у складу са чланом 189. овог закона;".

Члан 13.
У члану 192. у ставу 1. тачка 14) мења се и гласи:
"14) не обавести инспектора о извршењу решења у складу са чланом 187. став 2. овог
закона и не омогући инспекцијски надзор у складу са чланом 189. овог закона.".

Члан 14.
У члану 193. у ставу 2. тачка 7) мења се и гласи:
"7) не омогући инспекцијски надзор у складу са чланом 189. овог закона."

Члан 15.
У члану 195. став 3. речи: "план за коришћење обновљивих извора енергије за период
до 2020. године" замењују се речима: "акциони план из члана 52. став 2. овог закона".

Члан 16.
Члан 199. брише се.

Члан 17.
У члану 205. у ставу 7. речи: "Енергетски субјекти" замењују се речима: "Оператор
система".

Члан 18.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да ради Агенција за енергетску
ефикасност.

Члан 19.
Права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад, архиву, запослене и постављена
лица у Агенцији за енергетску ефикасност, са стањем на дан ступања на снагу овог
закона, преузима Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.

Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".

