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Чланови Америчке привредне коморе у Србији су захвални на могућности давања
коментара и сугестија за унапређење нацрта Закона о изменама и допунама закона о
ефикасном коришћењу енергије, који је недавно објављен и стављен на јавну расправу од
стране Министарства рударства и енергетике. Нацрт је пажљиво разматран у оквиру
Одбора за енергетику у оквиру наше пословне асоцијације, чији је заједнички став да
најновије измене и допуне уводе значајна унапређења, посебно узимајући у обзир да
Закон изричито прописује да EnPC и ESC уговори, који су сада изричито и
именовани, обавезно иду као ЈПП када су у питању корисници из јавног сектора.
Поздрављајући значајна унапређења у пропису, Одбор има свега неколико додатних
предлога за које верујемо да ће их Министарство уважити као релевантне, јер они у
највећој мери заправо само пледирају за потпуно усклађивање са правом Европске Уније
у овој области, као што и доприносе оптималнијој систематизацији прописа.
Коментари у вези са предложеним нацртом Закона о изменама и допунама закона о
ефикасном коришћењу енергије
Члан
Нацрта
закона/Прегледа Примедбе и предлог за измену
одредаба
Члан 1.
Додати речи „захтеви у погледу
еко-дизајна производа који утичу
на потрошњу енергије,“.

Образложење
Еко-дизајн производа је област
енергетске ефикасности која се
регулише посебним правилима у
односу на правила за означавање
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производа (energy labelling), стога
предлажемо да се то и наведе у
Члану 1. који дефинише предмет
Закона.
Ово посебно имајући у виду да се
предметним изменама и допунама
предлаже измена Члана 42. у
циљу омогућавања спровођења
правила о еко-дизајну.
Члан 7.

Заменити речи у ставу 1. тачке 1.
и 2. „ако користе више енергије
од количине коју пропише Влада“
са „и су разврстани као велика
правна лица у складу са
прописима о рачуноводству“.

Члан 7.

Потребно је ослободити обавезе
за
спровођење
енергетских
прегледа сваких 4 година она
правна лица која спроводе
систем управљања енергијом или
животном средином, а при чему
такав систем је потврђен
одговарајућим европским или
међународним (ISO) стандардом,
у
складу
са
прописаним
условима.

Члан 10.

Брисати Члан 18а став 2.
„Обвезник система из члана 16.
тач. 1) и 2) овог закона за
енергетског менаџера именује
лице из реда запослених код
обвезника система.“.
У следећем ставу 3. (који
брисањем става изнад постаје
став 2.) заменити број „3)“ са
„1)“, како би овај део гласио
„тач. 1) – 5)“.

У складу са Директивом о
енергетској
ефикасности
2012/27/ЕУ из 25. октобра 2012.,
предметне обавезе (на пр.
Обавезно
спровођење
енергетских прегледа сваких 4
година) се односе на велика
правна лица у смислу броја
запослених и прихода/имовине, а
не на велике потрошаче енергије.
Потребно
усклађивање
са
захтевима из члана 8. тачка 6.
Директиве
о
енергетској
ефикасности 2012/27/ЕУ.

Омогућити
свим
лицима,
укључујући и обвезнике система
из члана 16. тач. 1) и 2),
ангажовање енергетског менаџера
на два начина: (i) запослењем или
(ii) по основу уговора.
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Члан 24.

Брисати Члан 43. став 2.
„Сертификат о енергетским
својствима зграде морају имати
и зграде које нису обухваћене
ставом 1. овог члана, као и
посебни делови зграда, у случају
купопродаје, промене намене и
издавања у закуп.”

Члан 34.

Прописати
могућност
да
енергетски саветници (на пр. за
област машинске технике), који
су ангажовани од стране правних
лица које спроводе енергетске
прегледе из Члана 20а Закона,
могу
спроводити
контроле
система
за
грејање
и
климатизацију.

Члан 35.

Предлажемо да се задржи
постојеће решење у Закону уз
одређене корекције. Предложена
одредба у нацрт Закону није јасна
у смислу чија је ово обавеза
(инвеститор,
продавац
или
закуподавац), као и пропуштање
да се наметне обавеза стављање
сертификата на увид пре и предају
Уместо брисаног става 2., додати сертификата
приликом
„Инвеститор, продавац или продаје/закупа.
закуподавац зграде које нису
обухваћене ставом 1. овог члана, Тиме, одредба у нацрту није у
као и посебни делови зграда, потпуности у складу са захтевима
дужан је да пре купопродаје, из члана 12. тачка 2. Директиве о
односно закупа зграде, односно енергетским
карактеристикама
посебног дела зграде, стави на зграда (EPBD) 2010/31/EU и
увид
потенцијалном
купцу, потребно је додатно усклађивање.
односно закупцу, сертификат о
енергетским својствима зграде,
као и да исти преда купцу или
закупцу приликом продаје или
закупа.“
Овим се врши оптимизација и
поједностављење
система
енергетских прегледа и контроле
уопште.
Тренутно, у складу са решењима
у предложеном нацрту, постоје
превише различитих категорија
овлашћених/лиценцираних лица.

Увести члан 55а – Овлашћење за Имати у виду да нацрт предвиђа
обављање контроле система за Члан 54а у вези са овлашћењем за
климатизацију.
обављање контроле система за
грејање,
док
не
предвиђа
одговарајуће одредбе у вези са
овлашћењем
за
обављање
контроле
система
за
климатизацију.
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Коментари у вези са важећим текстом Закона о ефикасном коришћењу енергије
("Сл. гласник РС", бр. 25/2013)
Члан
Нацрта
закона/Прегледа
одредаба
IV. Означавање
нивоа енергетске
ефикасности

Примедбе и предлог за измену

Образложење

Додати речи у наслову “И Еко-дизајн производа који утичу
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЕКО- на потрошњу представља област
ДИЗАЈНА"
енергетске ефикасности која је
посебне природе и иста се
регулише посебним правилима у
односу на правила за означавање
производа (energy labelling).
Стога предлажемо да се то и
наведе у наслову главе IV. Закона.
Алтернативно,
размотрити
измештање Члана 42. који
прописује захтеве у вези са екодизајном производа који утичу на
потрошњу
ван
главе
IV.
ОЗНАЧАВАЊЕ
НИВОА
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ.

Чланови 37-41

Потребно је ускладити одредбе
Чланова 37-41 са предметном
Уредбом (ЕУ) 2017/1369 из 4.
јула 2017 (прилагођена Одлуком
Министарског
Савета
Енергетске
Заједнице
2018/03/MC-EnC
из
29.
Новембра 2018. године).

Рок за усклађивање Закона са
новом Уредбом (ЕУ) 2017/1369
којом
се
уређује
област
означавање нивоа енергетске
ефикасности је 1. Јануар 2020.
Размотрити могућност да се Закон
усклади путем измена и допуна
чланова 37-41 овом приликом.
Ово пре свега у циљу избегавања
поновних измена Закона током
2019. године.

Члан 68.

Размотрити могућност увођења
обавезе за реконструкцију свих
зграда у јавној својини са нето
корисном површином већом од
250 m2 које користе органи
државне управе и други органи
Републике Србије. Обавеза би

Потребно
усклађивање
са
захтевима из члана 5. тачка 1.
Директиве
о
енергетској
ефикасности 2012/27/ЕУ.
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требало да се односи на најмање
1% од укупне површине таквих
зграда, на годишњем нивоу.
/

Размотрити могућност увођења
правила
функционисања
облигационе шеме енергетске
ефикасности (ЕЕО scheme), уз
увођење
правила
о
алтернативним
мерама
достизања циљева за заштеде
енергије, све у складу са
захтевима из члана 7. Директиве
о
енергетској
ефикасности
2012/27/ЕУ.

Потребно
усклађивање
са
захтевима из члана 7. Директиве о
енергетској
ефикасности
2012/27/ЕУ.

