Предлог
На основу члана 337. став 3. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр.
145/14) и члана 42. 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 и 44/14),
Влада доноси

УРЕДБУ О ДОПУНАМА УРЕДБЕ
О ОБЕЛЕЖАВАЊУ (МАРКИРАЊУ) ДЕРИВАТА НАФТЕ

Члан 1.
„У Уредби о обележавању (маркирању) деривата нафте („Службени гласник РС“,
број 51/15) у члану 16. став 3. тачка 1) после подтачке (4) додаје се подтачка (5) која гласи:
„погонских резервоара моторних возила крајњих корисника деривата нафте,
самостално или у сарадњи са другим државним органима.“
Члан 2.
После члана 19. додаје се члан 19а, који гласи:
„Казниће се за прекршај правно лице, предузетник или пољопривредно газдинство
које је уписано у регистар пољопривредних газдинстава, власници моторног возила ближе
дефинисаног прописом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима, ако се
приликом инспекцијског надзора утврди да дериват нафте у узорку из члана 16. став 3. тачка
1) подтачка (5) ове уредбе не садржи одговарајућу концентрацију маркера, и то:
- Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара за правно лице
- Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара за предузетника и пољопривредно
газдинство.
За прекршај из става 1. овог члана правном лицу и предузетнику може се изрећи
заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до три
године, а пољопривредном газдинству које је уписано у регистар пољопривредних
газдинстава одредити пасиван статус пољопривредног газдинства.
Изузетно од става 1. овог члана неће се казнити власник моторног возила уколико
пружи доказ да је дериват нафте купљен изван територије Републике Србије, те да од
момента куповине деривата нафте до момента вршења инспекцијског надзора, моторно
возило није прешло пут дужи од пређеног пута израчунатог следећом формулом:
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P - пређени пут возила изражен у километрима;
X - запремина резервоара моторног возила изражена у литрима;
Y - просечна потрошња горива моторног возила за пређених 100 километара изражена у литрима;
Z – фактор конверзије који износи 100 километара.”

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије.”
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