
Образац РЕФ-Т 

 
МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ  

ПОРЕСКА УПРАВА       

ФИЛИЈАЛА ___________________________       

             

Назив подносиоца захтева: 

 

ПИБ:                   

Матични број:             

Подаци о пословном седишту 

Место:  

Општина:  

Улица и број:  

Број текућег рачуна подносиоца захтева:  

             

ЗАХТЕВ ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧ. 3) И  5) ЗАКОНА О 

АКЦИЗАМА  

за период од __.__.20__. године до __.__.20__. године 

I Подаци који се попуњавају приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно 

приликом промене исказаног податка  

1. Подаци о врсти дозволе за транспорт 

А) Транспорт лица 

  1.1. Линијски превоз 

  1.2. Ванлинијски превоз 

  1.3. Ауто такси превоз 

Б) Транспорт ствари 

2. Укупан број возила која се користе за транспорт лица и ствари  

3. Укупна потрошња и пређена километража деривата нафте у претходној години  

Врста деривата нафте 
Потрошња деривата нафте  

(у јед.мере) 

Укупан број пређених 

километара (у km) 

Просечна потрошња  деривата 

нафте по пређеном километру 

1 2 3 4 (4=2/3) 
за гасна уља из чл. 9. став 1. тачка 3)     
за течни нафтни гас из чл. 9. став. 1. тачка 5)     
II Подаци који се попуњавају приликом сваког појединачног подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте  

1. Укупан број рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте    

2. Подаци о врсти и количини деривата нафте који су набављени и коришћени у периоду за који се подноси захтев  

Врста деривата нафте 

Набављена 

количина 

деривата нафте          

(у јед.мере) 

Потрошња  

деривата нафте  

(у јед.мере) 

Укупан број 

пређених 

километара (у km) 

Просечна потрошња  

деривата нафте по 

пређеном километру 

1 2 3 4 5 (5=3/4) 
за гасна уља из чл. 9. став 1. тачка 3)      
за течни нафтни гас из чл. 9. став. 1. тачка 5)      
III Прилози* 

 

Напомена:  

 * Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно приликом промене поднетог доказа, правно 

лице, односно предузетник је дужан да уз захтев поднесе и: 
1)  доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о 

отварању текућег рачуна); 
2) решење о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног превоза лица, односно ствари у друмском саобраћају издато од 

министарства надлежног за послове саобраћаја; 

3) одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање ауто такси превоза путника; 
4) уверење о оспособљености за обављање међународног јавног превоза у друмском саобраћају издато од стране министарства надлежног за 

послове саобраћаја; 

5) лиценцу за производњу, односно трговину дериватима нафте,  
6) регистрацију и оверу реда вожње издату од министарства за послове саобраћаја (међумесни линијски превоз), органа општинске, односно 

градске управе за градски и приградски превоз; 

7) копије саобраћајних дозвола за превозна средства која поседује и користи у јавном превозу; 
8) копије уговора о закупу, односно лизингу за превозна средства која користи у јавном превозу и 

9) извештај утрошка деривата нафте за превозна средства која учествују у јавном превозу из претходне године 

10) извод из помоћне књиге основних средстава, који се односи на возила која се користе за превоз лица и ствари. 

Уз сваки појединачни захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте правно лице, односно предузетник је дужно да достави и: 

1) писмени уговор између аутопревозника и корисника превоза за ванлинијски превоз; 

2) рачун о набављеним количинама деривата нафте у кварталу за који се подноси захтев; 
3) доказ о плаћању рачуна; 
4) извештај o утрошаку деривата нафте за превозна средства која учествују у јавном превозу у кварталу за који се подноси захтев; 
5) отпремни документ, односно други извештај утрошка деривата нафте за превозна средства која учествују у сопственом превозу деривата 
нафте. 

Датум       Потпис и печат подносиоца захтева 

 



 

Образац РЕФ-БП 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ  

ПОРЕСКА УПРАВА       

ФИЛИЈАЛА ___________________________       

             

Назив подносиоца захтева 

 

ПИБ:                   

Матични број:             

Подаци о пословном седишту: 

Место:  

Општина:  

Улица и број:  

Број текућег рачуна подносиоца захтева:  

             

ЗАХТЕВ ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧКА 3) ЗАКОНА О 

АКЦИЗАМА  

за период од __.__.20__. године до __.__.20__. године 

             

          
I Подаци који се попуњавају приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно приликом 

промене исказаног податка  

1. Подаци о броју и врсти терених бродова који се користе за транспорт ствари 

Врста тереног брода Број теретних бродова по врсти 

 Укупна потрошња деривата 

нафте у претходној години  по 

врсти теретних бродова  

Просечна потрошња 

деривата нафте у претходној 

години по врсти теретних 

бродова 

1 2 3 4 (4=3/2) 

    

    

    

II Подаци који се попуњавају приликом сваког појединачног подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте 

   1. Укупан број рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте   

   2. Подаци о набављеној количини деривата нафте који су набављени и коришћени у периоду за који се подноси захтев  

Врста тереног брода Број теретних бродова по врсти  

 

Набављена количина деривата нафте       

 

1 2 3 

   

   

   

Укупно:  

III Прилози* 

 

Напомена:  

* Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно приликом промене поднетог доказа, правно 

лице, односно предузетник је дужан да уз захтев поднесе и: 
1) доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о 

отварању текућег рачуна); 

2)  копију бродског сведочанства и сведочанства о способности брода за пловидбу издату од стране надлежних органа; 
3) доказ о својини на броду за превоз терета, односно уговор о закупу брода и доказ о уплати закупнине; 

4) извештај о укупној потрошњи деривата нафте у претходној години по врсти теретног брода; 

5) извод из помоћне књиге основних средстава, који се односи на теретне бродове који се користе за превоз терета у унутрашњем речном 
саобраћају и 

6) извештај о просечној потрошњи деривата нафте у претходној години, по врсти теретног брода. 

Уз сваки појединачни захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте правно лице, односно предузетник је дужно да достави и: 
1) рачун о набављеним количинама деривата нафте у периоду за који се подноси захтев и 

2) доказ о плаћању рачуна. 

 

Датум       

 

 

 

 

Потпис и печат подносиоца захтева 

 

 

 



 
 

Образац РЕФ-ПГ 

 

З  А  Х  Т  Е  В                      

ЗА РЕФАКЦИЈУ АКЦИЗЕ ЗА ГАСНА УЉА 

________________________________________________________________________________________________ 

(Пољопривредно газдинство - назив / име и презиме / седиште / пребивалиште) 

У _________________201__ године       

    

БПГ: ____________________                                               

            Министарство финансија и привреде – Управа за трезор                     

Филијала_______________________________________                                                                                       

 

 Молим да одобрите рефакцију плаћене акцизе за гасна уља  за погон пољопривредних машина за 

пољопривредне сврхе, које је набављено у _________ месецу 201__. године, у количини од _______литара.  

 За набављена  гасна уља  у прилогу овог захтева достављам ________ комада фискалних исечака – фактура, и 

то: 

Редни број Датум набавке Набављена количина у литрима 

   

   

   

   

УКУПНО:  

 Новчана средства пренесите на наменски рачун газдинства уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

   

 

Захтев број                       у  Управи за трезор       Потпис подносиоца захтева 

      Примио: 

_______________ 

Дана: 

        Обрадио: 

_______________ 

Дана: 

   Контролисао: 

_____________ 

Дана:  

                         

             М.П.                                          

 

_______________________________ 

 

 

 

 

З  А  Х  Т  Е  В                      

ЗА РЕФАКЦИЈУ  АКЦИЗЕ ЗА ГАСНА УЉА 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(Пољопривредно газдинство - назив / име и презиме / седиште / пребивалиште) 

У _________________201__ године       

    

БПГ: ____________________                                               

            Министарство финансија и привреде – Управа за трезор                      

Филијала_______________________________________                                                                                       

 

 Молим да одобрите рефакцију плаћене акцизе за гасна уља за погон пољопривредних машина за 

пољопривредне сврхе, које је набављено у _________ месецу 201__. године, у количини од _______литара.  

 За набављена  гасна уља  у прилогу овог захтева достављам ________ комада фискалних исечака – фактура, и 

то: 

Редни број Датум набавке Набављена количина у литрима 

   

   

   

   

УКУПНО:  

 Новчана средства пренесите на наменски рачун газдинства уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

   

 

Захтев број                       у  Управи за трезор       Потпис подносиоца захтева 

      Примио: 

_______________ 

Дана: 

        Обрадио: 

_______________ 

Дана: 

   Контролисао: 

_____________ 

Дана:  

                         

             М.П.                                          

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
Образац РЕФ-Г 

МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ  

ПОРЕСКА УПРАВА       

ФИЛИЈАЛА ___________________________       
 

Назив/Име и презиме подносиоца захтева: 

 

ПИБ/ЈМБГ:                     

Матични број:           

Подаци о седишту/пребивалишту: 

Место:  

Општина:  

Улица и број:  

Број текућег рачуна подносиоца захтева:  

 

ЗАХТЕВ ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧКА 3) И  5) ЗАКОНА О АКЦИЗАМА  

за период од __.__.20__. године до __.__.20__. године 

 

 

I Подаци о пословном/стамбеном простору који се загрева коришћењем деривата нафте 

Адреса  

Укупна површина у m2 

исказана у ППИ-2/рачуну 

јавно ком. предузећа (у m2) 

Врста уређаја за грејање* 
Врста деривата нафте коју користи 

уређај за грејање 

1 2 4 5 

    

    

    

    

    

    

    

1.1. Укупан број објеката који се загревају коришћењем деривата нафте  

1.2. Укупна површина објеката који се загревају коришћењем деривата нафте у m2  

  2. Укупна потрошња деривата нафте у претходној години по врсти деривата нафте (у јединици мере) 

2.1. за гасна уља из чл. 9. став 1. тачка 3)   

2.2. за течни нафтни гас из чл. 9. став. 1. тачка 5)   

II Подаци који се попуњавају приликом сваког појединачног подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте 

1. Укупан број рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте   

2. Подаци о количини набављених деривата нафте у периоду за који се подноси захтев по врсти деривата нафте (у јединици мере) 

за гасна уља из чл. 9. став 1. тачка 3)   

за течни нафтни гас из чл. 9. став. 1. тачка 5)   

III Прилози** 

 

Напомена:  

* Приликом попуњавања колоне под редним бројем 4. – Врста уређаја за грејање, подносилац захтева је дужан да упише врсту уређаја – котао на 
течно гориво, котао на гасовито гориво, гасни бојлери и сл. 

**  Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно приликом промене поднетог доказа, правно 

лице, предузетник, односно физичко лице је дужно да уз захтев поднесе: 
        1)  доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о 

отварању текућег рачуна, копија картице текућег рачуна); 

2)  копију личне карте подносиоца захтева – физичког лица; 
3) доказ о власништву, односно закупу пословног, односно стамбеног простора, као и податке о адреси простора (стамбеног, односно 

пословног) за који се подноси захтев; 

4) изјаву физичког лица о врсти уређаја за грејање, као и врсти горива које се користи за грејање (гасна уља или течни нафтни гас), односно 
извод из помоћне евиденције основних средстава у којој је уређај за грејање евидентиран и врсти горива које се користи за грејање за правна лица, 

односно предузетнике; 

5) копија решење о утврђеном порезу на имовину за предметни пословни, односно стамбени простор за претходну годину и 
6) пријава пребивалишта односно боравишта власника и чланова породичног домаћинства.  

Уз сваки појединачни захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте правно лице, односно предузетник је дужно да достави и: 

1) рачуне о набављеним количинама деривата нафте у месецу за који се подноси захтев и 
2) доказ о плаћању рачуна 

3) отпремни или други документ о утрошку деривата нафте када захтев подноси произвођач, односно увозник деривата нафте за грејање 
сопственог пословног простора и 

4) копију јединствене царинске исправе (ЈЦИ) са подацима о врсти и количини увезеног деривата нафте, као и обрачуна царинског дуга 

(акцизе), ако подносилац захтева сам увози деривате нафте 

Датум       

Потпис и печат подносиоца 

захтева 

 

 

 

 

 



Образац РЕФ-1 

   

МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ  

ПОРЕСКА УПРАВА       

ФИЛИЈАЛА ___________________________       

             

Назив подносиоца захтева 

  

ПИБ/ЈМБГ:                       

Матични број:             

Подаци о седишту/пребивалишту: 

Место:  

Општина:  

Улица и број:  

Број текућег рачуна подносиоца захтева:  

 

ЗАХТЕВ ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ОСТАЛЕ ДЕРИВАТЕ НАФТЕ ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧКА 6) 

ЗАКОНА О АКЦИЗАМА  

за период од __.__.20__. године до __.__.20__. године 

 

1. Подаци о износу акцизе за рефакцију: 

Редни 

број 
Врста деривата нафте Намена коришћења Набављена количина  

Износ обрачунате 

акцизе 

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

УКУПНО:     

2. Прилози уз захтев* 

2.1. Подаци о плаћеним рачунима (Прилог РЕФ - 1а) 

2.2. Подаци из царинских докумената (Прилог РЕФ - 1б) 

Напомена:  

* Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно приликом промене поднетог доказа, правно 

лице, односно предузетник је дужан да уз захтев поднесе и: 
        1)  доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о 

отварању текућег рачуна); 

2) доказ о власништву на простору у коме се обавља производња, ако је подносилац захтева власник тог простора  као и 
3)  уговор о закупу простора у коме се обавља производња, ако је подносилац захтева закупац тог простора. 

   Уз сваки појединачни захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте правно лице, односно предузетник је дужан да достави и: 

1) рачун о набављеним количинама деривата нафте у периоду за који се подноси захтев;  
2) доказ о плаћању рачуна; 

3) копију јединствене царинске исправе (ЈЦИ) са подацима о врсти и количини увезеног деривата нафте, као и обрачуна царинског дуга 

(акцизе), ако подносилац захтева сам увози деривате нафте;  
4) доказ о плаћеном царинском дугу (акцизи) за увезене количине, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте и 

5) копију отпремнице о отпремљеним дериватима нафте које је произвођач деривата нафте искористио за индустријске сврхе.  

  

Датум       

 

Потпис и печат подносиоца 

захтева 

 

 

 

 

 



 

 

Образац РЕФ-1а 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ  

ПОРЕСКА УПРАВА       

ФИЛИЈАЛА ___________________________       

             

 

РЕФАКЦИЈА ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ОСТАЛЕ ДЕРИВАТЕ НАФТЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ИЛИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА 

ИНДУСТРИЈСКЕ СВРХЕ 

-Подаци о плаћеним рачунима-  

 

 

1. Подаци о плаћеним рачунима 

Редни 

број 

Назив и ПИБ издаваоца 

рачуна 

Број и датум 

рачуна 

Вредност 

производа без 

обрачунате 

акцизе 

Износ 

обрачунате 

акцизе 

Вредност производа са 

обрачунатом акцизом 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

2. Прилози  

2.1. Копија рачуна 

2.2. Доказ о плаћеном рачуну 

2.3. Копија отпремнице 

 

Датум       

 

Потпис и печат подносиоца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образац РЕФ-1б 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАСИЈА И ПРИВРЕДЕ  

ПОРЕСКА УПРАВА       

ФИЛИЈАЛА ___________________________       

             

 

РЕФАКЦИЈА ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ОСТАЛЕ ДЕРИВАТЕ НАФТЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ИЛИ ЋЕ СЕ 

КОРИСТИТИ ЗА ИНДУСТРИЈСКЕ СВРХЕ 

-Подаци из царинских докумената-  

 

 

1. Подаци из царинских докумената (ЈЦИ и обрачун царинског дуга) 

Редни 

број 
Назив царинарнице 

Број и датум 

царинских 

докумената 

Увезена 

количина 

Износ 

обрачунате 

акцизе 

Вредност производа са 

обрачунатом акцизом 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

2. Прилози  

2.1. Копија царинских докумената при увозу 

2.2. Доказ о плаћеном царинском дугу (акцизи) 

 

Датум       

 

Потпис и печат подносиоца  

 

 

 

 

 

 

 

 


