
 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

I.  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 338. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18-др. закон и 40/21) – у даљем тексту Закон о 

енергетици, којим је прописано да Влада ближе уређује услове, начин и поступак 

мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива. 

Tакође, правни основи за доношење ове уредбе садржан је и у члану 17. став 1. 

Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) у коме је прописано да Влада којој је 

престао мандат може вршити само текуће послове и не може предлагати Народној 

скупштини законе и друге опште акте нити доносити прописе, изузев ако је њихово 

доношење везано за законски рок или то налажу потребе државе, интереси одбране или 

природна, привредна или техничка несрећа, а такође и у члану 42. став 1. истог закона у 

коме је прописано да Влада уредбом подробније разрађује однос уређен законом, у складу 

са сврхом и циљем закона. 

 

 

II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

Уредбом о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива („Службени гласник 

РС”, број 97/15, 5/17, 8/17-исправка, 119/17 и 102/18), уређују се услови, начин и поступак 

мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива, који омогућава осигурање прописаног 

квалитета деривата нафте на тржишту Републике Србије, чиме се обезбеђује побољшање 

квалитета деривата нафте, заштита потрошача и произвођача деривата нафте и биогорива и 

допринос смањењу емисија штетних гасова у атмосферу. 

Министарство надлежно за послове енергетике у складу са уредбом, израђује 

завршни годишњи извештај о спроведеном мониторингу квалитета деривата нафте и 

биогорива, који се доставља међународним организацијама у складу са међународним 

обавезама које је преузела Република Србија. 

Предложеним изменама и допунама Уредбе о обележавању (маркирању) деривата 

нафте (у даљем тексту Уредба), извршено је дефинисање рокова за достављање завршних 

годишњих извештаја о спроведеном мониторингу квалитета деривата нафте. 

Такође, овим изменама и допунама Уредбе извршено је усклађивање назива 

енергетских делатности са Законом о изменама и допунама Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС”, број 40/21), као и измена  и допуна одредаба које се односе на 

кажањавање енергетских субјеката, приликом надзора у случају утврђеног одступања 

параметара квалитета деривата нафте и биогорива. 

 

III.  ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

Чланом 1. Предлога уредбе извршено је усклађивање назива енергетске делатности, 

у смислу прилагођавања назива енергетске делатности са Законом о изменама и допунама 

Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 40/21). 
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Чланом 2. Предлога уредбе извршено је усклађивање назива енергетске делатности, 

у смислу прилагођавања назива енергетске делатности са Законом о изменама и допунама 

Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 40/21). 

Чланом 3.  Предлога уредбе дефинисани су рокови достављања завршних годишњих 

извештаја о спроведеном мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива за моторни 

бензин, дизел гориво, гасно уље и уља за ложење. 

Чланом 4. Предлога уредбе извршено је усклађивање назива енергетске делатности, 

у смислу прилагођавања назива енергетске делатности са Законом о изменама и допунама 

Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 40/21). 

 Чланом 5. Предлога уредбе у члану 21. ст. 2. и 4. бришу се, тако да ст. 3., 5. и 6. 

постају ст. 2., 3. и 4., у ставу 5., речи „из става 3. овог члана” замењују се речима: „из става 

2. овог члана.”, а у ставу 6.,  речи „и 2.” бришу се. 

Чланом 6. Предлога уредбе извршена је измена и допуна одредаба које се односе на 

кажањавање енергетских субјеката приликом спровођења надзора, у случају утврђеног 

одступања параметара квалитета деривата нафте и биогорива. 

Чланом 7. Предлога уредбе извршена је измена одредаба које се односе на почетак 

примене уредбе у делу који се односи на биогорива. 

Чланом 8. Предлога уредбе прописује се ступање на снагу ове уредбе. 

 

  

IV. ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

 За спровођење ове уредбе није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије 

 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ ОД СТРАНЕ ВЛАДЕ КОЈОЈ ЈЕ ПРЕСТАО 

МАНДАТ 

 

Одредбом члана 17. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) прописано 

је да Влада којој је престао мандат може вршити само текуће послове и не може предлагати 

Народној скупштини законе и друге опште акте нити доносити прописе, изузев ако је њихово 

доношење везано за законски рок или то налажу потребе државе, интереси одбране или 

природна, привредна или техничка несрећа. Имајући у виду наведену одредбу Закона о Влади, 

Влада којој је престао мандат може вршити неопходне послове који због природе и савременог 

друштва морају да се врше континуирано, тј. послове који су неопходни и које би вршила свака 

Влада, независно од програма и политичких начела – послове који због природе савременог 

друштва и државе морају да се врше континуирано. 

С обзиром на то да се у конкретном случају ради о пропису од значаја за потребе 

Републике Србије, имајући у виду значај који мониторинг квалитета деривата нафте и 

биогорива има на очување квалитета деривата нафте на тржишту Републике Србије, као и 

посредно на прилива средстава у буџет Републике Србије од наплате акциза на деривате нафте, 

као и спречавање нелојалне конкуренције на тржишту горива, сматрамо да су испуњени услови 

из члана 17. став 1. Закона о Влади и предлажемо да Влада донесе ову уредбу.  

 


