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 – у пројекцију потребних средстава укључени су и зависни 

трошкови набавке и валутни ризици;
 – oсим набавке робе, предвиђена је и набавка опцијских уго-

вора односно уговорних права на куповину деривата нафте. Де-
ривати нафте уговорени опцијским уговорима, улазе у обрачун 
обавезних резерви. Цена премије за опцијске уговоре зависи од 
понуде и тражње у моменту набавке, локација складишта и цене 
робе у случају испоруке.

2) Територијални размештај обавезних резерви
Обавезне резерве нафте и деривата нафте могу се чувати на 

територији Републике Србије и на територији других држава с ко-
јим је претходно закључен међудржавни споразум о складиштењу 
обавезних резерви, на основу потписаног уговора са министар-
ством надлежним за послове енергетике. 

Територијални размештај је опредељен изграђеним склади-
шним капацитетима у јавној и другим облицима својине. 

Законом о робним резервама прописано је да се прво попу-
њавају складишта у јавној својини. Цена складиштења у овим 
складиштима обрачунава се у складу са Уредбом о методологији 
за одређивање цене складиштења обавезних резерви нафте и де-
ривата нафте у складиштима у јавној својини (,,Службени гласник 
РСˮ, број 4/17). 

3) Термин план активности
У првом или другом кварталу 2020. године, покренуће се по-

ступак заједничке јавне набавке нафте и деривата нафте са Репу-
бличком дирекцијом за робне резерве, у складу са донетим Пла-
ном набавки за 2020. годину.

У првом или другом кварталу 2020. године, предвиђено је 
покретање јавне набавке за изградњу додатних складишних капа-
цитета у сарадњи са Републичком дирекцијом за робне резерве, и 
то изградња два резервоара од 20.000 m3 на простору Складишта 
нафтних деривата у Смедереву.

4) Образложење Годишњег програма
У складу са чињеницом да су средства распоређена на раз-

делу 28  – Министарство рударства и енергетике, Глава 28.2 Упра-
ва за резерве енергената, Програм 2403  – Управљање обавезним 
резервама, Функција 430  – Гориво и енергија, Програм активност 
0001  – Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, дери-
вата нафте и природног гаса и Програм 5001  – Изградња резер-
воара у складишту деривата нафте у Смедереву, Законом о буџе-
ту Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, 
брoj 84/19), са циљем достизања неопходне количине обавезних 
резерви изражене у броју дана просечне потрошње у Републици 
Србији, предвиђа се куповина нафте и деривата нафте. Такође се 
предвиђа закључење опцијских уговора за деривате нафте, у ко-
личинама које су довољне да се допуни разлика до укупног броја 
дана просечне потрошње, у зависности од понуђених цена за оп-
цијске уговоре и који ће ступити на снагу по истеку уговора који 
су тренутно на снази.

На овај начин био би достигнут планирани обим обавезних 
резерви за 2020. годину, уз примену одредбе Закона о робним ре-
зервама, која прописује да се минимум једна трећина обавезних 
резерви држи у готовим производима.

О спровођењу Годишњег програма формирања и одржавања 
обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2020. годину стараће 
се Управа за резерве енергената.

1460
На основу члана 41. Закона о ефикасном коришћењу енергије 

(„Службени гласник РС”, број 25/13),
Министар рударства и енергетике доноси

П РА В И Л Н И К 

о изменама Правилника о означавању енергетске 
ефикасности електричних сијалица и светиљки

Члан 1.
У Правилнику о означавању енергетске ефикасности елек-

тричних сијалица и светиљки („Службени гласник РС”, број 
24/14), у члану 4. став 2. брише се.

Члан 2.
У члану 5. став 2. брише се.

Члан 3.
У називу члана 8. и у члану 8. речи: „и светиљке” бришу се.
Тачка 6) мења се и гласи:
„6) техничке карактеристике на основу којих се утврђује по-

трошња енергије и енергетска ефиканост, при чему се наводи нај-
мање једна реална комбинација постављених вредности и услова 
у којима се врши испитивање;”.

У тачки 7) речи: „за електричне сијалице” и запета бришу се.

Члан 4.
Члан 13. мења се и гласи:

„Члан 13.
Овај правилник је усклађен са Делегираном уредбом Коми-

сије (ЕУ) 874/2012 којом се допуњује Директива Европског пар-
ламента и Савета 2010/30/ЕУ у односу на енергетско означава-
ње електричних сијалица и светиљки и са чланом 9. Делегиране 
уредбе Комисије (ЕУ) 2019/2015 о допуни Уредбе (ЕУ) 2017/1369 
Европског парламента и Савета у погледу означавања енергетске 
ефикасности извора светлости.”

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00009/1/2014-04
У Београду, 15. априла 2020. године

Министар,
Александар Антић, с.р.

1461
На основу члана 75. став 5. Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – 
др. закон, 10/19 и 6/20), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К

о измени Правилника о оцењивању ученика у основном 
образовању и васпитању

Члан 1.
У Правилнику о оцењивању ученика у основном образова-

њу и васпитању („Службени гласник РС”, број 34/19), у члану 5. 
став 2. мења се и гласи: „Ученику који није оцењен најмање чети-
ри пута из обавезног предмета и изборног програма други страни 
језик у току полугодишта, односно најмање два пута у току полу-
годишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, изборног 
програма и активности један час, не може да се утврди закључна 
оцена, изузев у случају када због угрожености безбедности и здра-
вља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан 
број пута.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00109/2020-04
У Београду, 22. априла 2020. године 

Министар,
Младен Шарчевић, с.р.


