
 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

Правни основ за доношење ове уреде садржан је у члану 345. став 6. Закона о 

енергетици („Службени гласник РС“, бр.  145/14 и 95/18 - други закон). 

 

II  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

Чланом 345. став 6. Закона о енергетици (у даљем тексту: Закон) прописано је 

да Влада ближе прописује услове и начин постепеног обезбеђења, коришћења и 

обнављања оперативних резерви деривата нафте и угља.  

Предлог уредбе о оперативним резервама нафте сачињен је ради уређења 

питања оперативних резерви нафте, које заједно са обавезним резервама нафте, као и 

поступцима у случају кризе који су уређени подзаконским актима Закона, чине основ 

за обезбеђење сигурности снабдевања енергијом и енергентима у Републици Србији.  

Предлог ове уредбе сачињен је у складу са Стратегијом развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године („Службени  

гласник РС", бр. 101/15). 

Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Уредбе о оперативним 

резервама деривата нафте, угља и другог енергента. 

 

III  ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Чланом 1. ове уредбе прописан је предмет уређивања. 

 

Чланом 2-3. ове уредбе прописана је висина обавезе држања оперативних 

резерви за енергетске субјекте који обављају делатност производње деривата нафте, 

енергетске субјекте који обављају трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривом, 

биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и 

водоником, a који увозе деривате нафте, осим оних који обављају само трговину 

компримованим природним гасом и/или утечњеним природном гасом и/или водоником 

и енергетске субјекте који обављају делатност производње електричне енергије и/или 

комбиноване производње електричне и/или топлотне енергије.   

 

Чланом 4-5. ове уредбе прописана је динамика формирања оперативних резерви 

за енергетске субјекта из члана 2 и 3. ове уредбе. 

 

Чланом 6. ове уредбе прописано је које количине деривата нафте се не сматрају 

оперативним резервама.  

 

Чланом 7. ове уредбе прописано је да се оперативне резерве чувају на 

територији Републике Србије, као и да деривати нафте у којима се формирају и чувају 

оперативне резерве из члана 2. и 3. ове уредбе у погледу квалитета у сваком моменту 

морају испуњавати захтеве у складу са прописима који уређују техничке и друге 

захтеве које морају да испуне течна горива нафтног порекла..  

 

Чланом 8 – 10. ове уредбе прописана је врста деривата нафте који се могу 

чувати као оперативне резерве деривата нафте из члана 2. ове уредбе, као и врста 



 

 

деривата нафта који се могу чувати као оперативне резерве деривата нафте  из члана 3. 

ове уредбе, као и еквивалент сирове нафте  за утврђену  обавезу формирања и 

одржавања оперативних резерви деривата нафте. 

 

Чланом 10. ове уредбе прописано је ко може бити издавалац опцијског уговора 

из члана 8. и 9. ове уредбе, као и време када енергетски субјект из члана 2. и 3. ове 

уредбе може да купи деривате нафте, угаљ и друге енергента који су предмет 

опцијског уговора. Овим чланом прописана је и обвеза достављања опцијског уговора 

министарству надлежном за послове енергетике. . 

 

Чланом 11. ове уредбе прописан је начин извештавања обвезници формирања и 

чувања оперативних резерви. 

 

Чланом 12. ове уредбе прописано је да су оперативне резерве комерцијалне 

резерве деривата нафте, угља и других енергената у својини енергетских субјеката из 

члана 2. и 3. ове уредбе, односно енергетских субјеката из члана 10. став 1. ове уредбе.  

Такође, овим чланом је прописано да сирова нафта из члана 8. ове уредбе у којој 

се заменски чувају оперативне резерве деривата нафте мораја бити ускладиштена у 

резервоарима рафинерије и/или резервоарима који су саставни део система за 

транспорт нафте нафтоводима којим се снабдева рафинерија. 

 

Чланом 13. ове уредбе прописана је обавеза да обвезници формирања обавезних 

резерви у сваком тренутку имају на стању ускладиштену количину деривата нафте 

и/или угља и/или другог енергента одговарајућег квалитета, сагласно члану 6. ове 

уредбе, осим у случају обнављања оперативних резерви и више силе, обавеза 

обвезника формирања обавезних резерви да у сваком моменту обезбеде приступ 

складишту овлашћеном инспектору, односно другом лицу овлашћеном од стране 

министарства надлежног за послове енергетике, као и обавеза да имају увид у стање 

складишта, као и да евидентирано стање одговара стварном стању.  

 

Чланом 14. ове уредбе прописан је обавеза и начин извештавања о висини 

оперативних резерви.  

 

Чланом 15. ове уредбе прописано је у којим случајевима се користе оперативне 

резерве деривата нафте, ко покреће иницијативу за коришћење резерви, као и начин 

коришћења оперативних резерви.  

 

Чланом 16. ове уредбе прописано је да надзор над спровођењем ове уредбе врше 

министарство надлежно за послове енергетике. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове уредбе врши министарство 

надлежно за послове енергетике преко енергетских инспектора.  

 

Чланом 17, 18 и 19. ове уредбе прописане су казнене одредбе.  

 

Чланом 20. ове уредбе прописано је ступање на снагу.  

 

 

 

V ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 



 

 

За спровођење ове уредбе нису потребна финансијска средства у буџету 

Републике Србије. 

 

 
 


