
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 

„СРБИЈАТРАНСПОРТ“ А.Д. 

 

office@srbijatransport.rs 

 

Поводом дописа од 22.11.2017. године, који сте упутили путем електронске поште дана 

04.12.2017. године, у коме су изнети проблеми са којима се превозници суочавају у Пореској управи, 

Филијала Пријепоље, у поступку остваривања права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, 

обавештавамо следеће: 

Одредбом члана 39а став 3. Закона о акцизама ("Сл. гласник РС", бр. 22/01, ..., 108/16 - у даљем 

тексту: Закон) прописано је да право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива из 

члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) овог закона, који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе, 

остварује лице које обавља делатност превоза лица и ствари у складу са прописима којима се уређује 

друмски превоз лица и ствари.  

Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију 

плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о 

акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Сл. гласник РС“, бр. 112/12, 38/13, 93/13, 

111/15 – у даљем тексту: Правилник) ближе су уређени услови, начин и поступак за остваривање права 

на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) 

и 7) Законa коју може да оствари купац - крајњи корисник деривата нафте, биогорива и биотечности, 

који се користе за транспортне сврхе и за грејање, у складу са чланом 39а Закона, у зависности од 

намене за које се деривати нафте, биогорива и биотечности користе. 

Одредбама члана 5. Правилника прописано је да купац - крајњи корисник може да оствари 

рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, који 

се као моторно гориво користе за транспортне сврхе ако, између осталог, поседује решење о 

испуњености услова за отпочињање и обављање јавног превоза лица, односно ствари у друмском 

саобраћају издато од министарства надлежног за послове саобраћаја или уверење о оспособљености за 

обављање међународног јавног превоза у друмском саобраћају издато од министарства надлежног за 

послове саобраћаја или одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање ауто такси 

превоза путника. 

Сагласно одредбама члана 8. став 3. Правилника, уз захтев за рефакцију, који се подноси на 

Обрасцу РЕФ-Т, правно лице, односно предузетник подноси одговарајуће доказе у зависности од 

делатности за коју је регистрован и стварно обавља, између осталог, решење о испуњености услова за 

отпочињање и обављање јавног превоза лица, односно ствари у друмском саобраћају издато од 

министарства надлежног за послове саобраћаја, уверење о оспособљености за обављање међународног 

јавног превоза у друмском саобраћају издато од стране министарства надлежног за послове саобраћаја, 

писмени уговор између аутопревозника и корисника превоза за ванлинијски превоз, односно 

фотокопија товарног листа или отпремнице у случају превоза ствари у унутрашњем друмском 

саобраћају, односно фотокопија CMR-a у случају превоза ствари у међународном друмском 

саобраћају, извештај утрошка деривата нафте, односно биогорива за превозна средства која учествују 

у јавном превозу из претходне године и извештај утрошка деривата нафте, односно биогорива за 

превозна средства која учествују у јавном превозу у кварталу за који се подноси захтев. 

Одредбама члана 6. Закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Црне Горе о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају („Сл. гласник РС – 

Међународни уговори“ бр. 1/10) прописано је да превозници са седиштем на територији државе једне 

од страна уговорница могу, на основу уговореног системе дозвола, обављати превоз ствари између 
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територија држава страна уговорница, у транзиту преко тих територија, као и превоз за/из трећих 

земаља.  

Одредбама члана 7. Закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Црне Горе о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају, прописани су случајеви у 

којима се превоз ствари обавља без дозволе. 

Према одредбама члана 9. Закона о ратификацији споразума између Савезне Владе Савезне 

Републике Југославије и Савета Министара Босне и Херцеговине о међународном превозу путника и 

ствари у друмском саобраћају („Сл. лист СЦГ – Међународни уговори“ бр. 1/05), превозници државе 

оснивања могу системом дозволе обављати превоз ствари у држави домаћину.  

Одредбама члана 10. Закона о ратификацији споразума између Савезне Владе Савезне 

Републике Југославије и Савета Министара Босне и Херцеговине о међународном превозу путника и 

ствари у друмском саобраћају, прописани су превози који се изузимају из система дозвола.   

Сагласно наведеном, превозници који не поседују уверење о оспособљености за обављање 

међународног јавног превоза у друмском саобраћају издато од стране министарства надлежног за 

послове саобраћаја, а обављају превоз ствари на релацијама Република Србија - Република Црна Гора, 

односно Република Србија – Босна и Херцеговина, при чему исти према важећим билатералним 

Споразумима Републике Србије и Републике Црне Горе, односно Републике Србије и Босне и 

Херцеговине, није изузет из режима дозвола, не испуњавају услове прописане Законом и Правилником 

за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) 

и 7) Закона, који се користе за транспортне сврхе. 

Одредбом члана 39а став 1. Закона прописано је да купац - крајњи корисник који деривате 

нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) овог закона, користи за транспортне 

сврхе, односно за грејање, може остварити рефакцију плаћене акцизе на те деривате нафте, биогорива 

и биотечности, под условом да те деривате нафте, биогорива и биотечности набавља од увозника, 

односно произвођача, да је на те деривате нафте, биогорива и биотечности увозник, односно 

произвођач платио прописани износ акцизе, да је купац - крајњи корисник платио рачун у коме је 

исказан обрачунати износ акцизе, а када се ови деривати нафте, биогорива и биотечности продају 

купцу - крајњем кориснику преко овлашћеног дистрибутера тих деривата нафте, биогорива и 

биотечности, купац - крајњи корисник остварује право на рефакцију плаћене акцизе под условом да 

поседује фискални исечак, односно рачун да је платио те деривате нафте, биогорива и биотечности. 

Према ставу 6. наведеног члана Закона, овлашћени дистрибутер, у смислу овог закона, јесте 

лице које је регистровано код Агенције за енергетику Републике Србије и бави се продајом на велико, 

односно на мало деривата нафте, биогорива и биотечности, у складу са прописима којима се уређује 

промет деривата нафте и биогорива. 

Одредбом члана 2. став 3. тач. 2) и 3) подтачка (1) Правилника прописано је да право на 

рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 

7) Закона, може да оствари купац - крајњи корисник ако деривате нафте, биогорива и биотечности 

набавља од овлашћеног дистрибутера који се бави продајом на велико деривата нафте, биогорива и 

биотечности, а под условом да поседује рачун о набавци тих производа и доказ да је платио тај рачун, 

односно од овлашћеног дистрибутера који се бави продајом на мало деривата нафте, биогорива и 

биотечности, а под условом да поседује фискални исечак о набавци тих производа и рачун који садржи 

податак о редном броју фискалног исечка - ако је купац - крајњи корисник правно лице или 

предузетник.  

Сагласно одредбама члана 8. став 3. Правилника, правно лице, односно предузетник, уз захтев 

за рефакцију плаћене акцизе подноси одговарајуће доказе у зависности од делатности за коју је 

регистрован и стварно обавља, између осталих, одговарајуће доказе из члана 2. став 3. овог 

правилника за период за који се подноси захтев   

Према Мишљењу Министарства финансија број: 011-00-78/2015-04 од 8. априла 2015. године 

када купац - крајњи корисник деривата нафте (правно лице, односно предузетник) набавља деривате 

нафте од привредног субјекта који је истовремено овлашћени дистрибутер на велико и мало, 

користећи корпоративне (неплатне) картице издате од стране тог привредног субјекта, при чему 

фискални исечак за продају деривата нафте издаје тај привредни субјект у својству продавца деривата 

нафте на мало, а рачун у коме је уписан број фискалног исечка у својству овлашћеног дистрибутера 

деривата нафте на велико, купац - крајњи корисник има право на рефакцију плаћене акцизе, с обзиром 

на то да је фискални исечак о набавци деривата нафте и рачун који садржи податак о редном броју 

фискалног исечка издат од стране једног истог лица - овлашћеног дистрибутера који се бави продајом 

деривата нафте на велико и мало. 



У наведеном случају, а сагласно одредбама члана 8. став 3. Правилника, купац – крајњи 

корисник деривата нафте (правно лице, односно предузетник), у обавези је да уз захтев за рефакцију 

плаћене акцизе достави одговарајуће доказе из члана 2. став 3. Правилника, односно фискални исечак, 

рачун који садржи податак о редном броју фискалног исечка, као и доказ да је рачун плаћен.  

Одредбама члана 2. став 3. тачка 1) Правилника прописано је да право на рефакцију плаћене 

акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, може да 

оствари купац - крајњи корисник ако деривате нафте, биогорива и биотечности набавља од увозника, 

односно произвођача који је на те деривате нафте, биогорива и биотечности платио прописани износ 

акцизе, а под условом да поседује рачун са исказаним износом акцизе и доказ да је платио тај рачун. 

Сагласно наведеном, купац – крајњи корисник који деривати нафте, биогорива и биотечности 

из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона набавља од увозника, односно произвођача, право на 

рефакцију плаћене акцизе може да оствари уколико је увозник, односно произвођач платио прописани 

износ акцизе, а купац - крајњи корисник платио рачун у коме је исказан износ акцизе. 

Захтев за рефакцију плаћене акцизе купац – крајњи корисник подноси надлежној 

организационој јединици Пореске управе, у папирном облику, непосредно или путем поште. С 

обзиром на то да се захтев може поднети и путем поште елиминисана је могућност да исти не буде 

примљен и заведен од стране Пореске управе.  

Надлежна организациона јединица Пореске управе у сваком конкретном случају, на основу 

приложених доказа, утврђује чињенично стање од утицаја на постојање и обим права на рефакцију 

плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона који се користе за 

транспортне сврхе. 

 

С поштовањем, 

 

                                                                                                               СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ 

 

                                                                                                                         

     

 


