На основу члана 9. став 2. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01,
80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон и 61/07),
Министар финансија и министар рударства и енергетике споразумно доносе

ПРАВИЛНИК
О ЛИСТИ ОСТАЛИХ ДЕРИВАТА НАФТЕ КОЈИ СЕ ДОБИЈАЈУ ОД ФРАКЦИЈА НАФТЕ
КОЈЕ ИМАЈУ РАСПОН ДЕСТИЛАЦИЈЕ ДО 380ºС
Члан 1.
Овај правилник садржи Листу осталих деривата нафте који се добијају од фракција
нафте које имају распон дестилације до 380ºС, на које се плаћа акциза прописана чланом 9.
став 1. тачка 3) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03,
72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон и 61/07).
Листа из става 1. овог члана одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни
део.
Члан 2.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Листи осталих
деривата нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380ºС
(„Службени гласник РС”, број 65/05).
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
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МИНИСТАР ФИНАНСИЈА
др Мирко Цветковић

МИНИСТАР РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
др Александар Поповић

ЛИСТА
ОСТАЛИХ ДЕРИВАТА НАФТЕ КОЈИ СЕ ДОБИЈАЈУ ОД ФРАКЦИЈА НАФТЕ КОЈЕ
ИМАЈУ РАСПОН ДЕСТИЛАЦИЈЕ ДО 380ºС

Тарифна ознака

Деривати нафте
Уља добијена од нафте и уља добијена од битуменозних минерала,
осим сирових; производи, на другом месту непоменути нити
обухваћени, који садрже по маси 70% или више уља од нафте или уља
2710
добијених од битуменозних минерала, и ако чине основне састојке тих
производа, и то:
2710 11 11 00
лака уља и производи, за прераду у специфичним процесима
лака уља и производи, за подвргавање хемијској преради у процесима,
2710 11 15 00
осим оних наведених у тар. подброју 2710 11 11
лака уља и производи, за остале сврхе, специјални бензини, вајт
2710 11 21 00
шпирит
2710 11 25 00
лака уља и производи, за остале сврхе, специјални бензини, остало
2710 11 90 00
лака уља и производи, за остале сврхе, остало, остала лака уља
2710 19 11 00
средња уља, за прераду у специфичним процесима
средња уља, за подвргавање хемијској преради у процесима, осим оних
2710 19 15 00
наведених у тар. подброју 2710 19 11
средња уља, за остале сврхе, керозин (петролеј), гориво за млазне
2710 19 21 00
моторе
2710 19 25 00
средња уља, за остале сврхе, керозин (петролеј), остало
2710 19 29 90
средња уља, за остале сврхе, остало, остало
2710 19 31 00
гасна уља, за прераду у специфичним процесима
гасна уља, за подвргавање хемијској преради у процесима, осим оних
2710 19 35 00
наведених у тар. подброју 2710 19 31
гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора до 0,05% по маси,
2710 19 41 90
остало, осим уља за ложење екстра лаког (EL)
гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора преко 0,05% по маси,
2710 19 45 90
до 0,2% по маси, остало
гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора преко 0,2% по маси,
2710 19 49 90
остало
2710 19 99 00 01 вретенски супер рафинат и минерално уље за текстилну индустрију

