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                           На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник 

РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10), 

 

                           Министар финансија и привреде доноси 

 

 

 

ОБЈАШЊЕЊЕ 

у вези са обавезом пописа залиха течног нафтног гаса, од стране                                  

правних лица, односно предузетника, са аспекта Закона о акцизама 

 

 

 

    Одредбом члана 31. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама 

(„Службени гласник РС”, број 93/12), прописано је да су правна лица, односно 

предузетници, дужни да са стањем на дан 1. октобра 2012. године, изврше попис 

затечених залиха течног нафтног гаса и течног нафтног гаса за погон моторних возила и 

да у року од десет дана од дана извршеног пописа пописне листе доставе надлежној 

огранизационој јединици Пореске управе. 

  

  С тим у вези, обавеза пописа залиха течног нафтног гаса (у боцама, у 

контејнерима, у цистернама и у резервоарима) и течног нафтног гаса за погон моторних 

возила  (у цистернама и у резервоарима) односи се на сва правна лица и предузетнике, 

који су пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о акцизама 

(„Службени гласник РС”, број 93/12), односно пре 1. октобра 2012. године, произвела, 

увезла или набавила течни нафтни гас, без обзира да ли ова правна лица и предузетници 

непосредно врше продају течног нафтног гаса крајњем потрошачу за погон моторних 

возила. Попис залиха течног нафтног гаса врши се код произвођача, увозника, трговца на 

велико и трговца на мало течним нафтним гасом, укључујући и бензинске станице које 

врше продају течног нафтног гаса. 

 

 

 



  Лица из става 2. овог објашњења, врше попис укупне количине течног 

нафтног гаса на залихама, као и количине течног нафтног гаса за погон моторних  возила 

и пописне листе достављају надлежној огранизационој јединици Пореске управе 

најкасније до 11. октобра 2012. године. 

 

  Пописне листе се посебно састављају за течни нафтни гас у боцама, 

контејнерима, цистернама и резервоарима, односно за течни нафтни гас за погон 

моторних возила у цистернама и резервоарима. 

 

  Правна лица, односно предузетници, који врше продају течног нафтног гаса 

крајњем потрошачу, приликом продаје затечених залиха течног нафтног гаса за погон 

моторних возила (залихе на дан 1. октобра 2012. године) крајњем потрошачу обрачунавају 

акцизу у износу који је важио пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона 

о акцизама – 19,21 дин/кг. 

 

  Када правна лица, односно предузетници, који врше продају течног нафтног 

гаса за погон моторних возила крајњем потрошачу набаве течни нафтни гас за погон 

моторних возила почев од 1. октобра 2012. године, а који је код добављача био на 

залихама на дан 1. октобра 2012 године, добављач издаје рачун уз напомену да се ради о 

течном нафтном гасу за погон моторних возила који је код њега затечен на залихама на 

дан 1. октобра 2012. године. Правна лица, односно предузетници који врше продају овако 

набављеног течног нафтног гаса крајњем потрошачу за погон моторних возила 

обрачунавају акцизу у износу од 19,21 дин/кг, у моменту продаје. 

 

  У случају када су правна лица, односно предузетници, који врше продају 

течног нафтног гаса за погон моторних возила крајњем потрошачу набавила течни нафтни 

гас из претходног става овог објашњења, а истовремено на залихама имају и течни нафтни 

гас који је увезен, односно произведен од 1. октобра 2012. године (течни нафтни гас на 

који је обрачуната акциза у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о 

акцизама („Службени гласник РС”, број 93/12)), сматраће се да прво врше продају течног 

нафтног гаса за погон моторних возила крајњем потрошачу који је набављен пре 1. 

октобра 2012. године и који је садржан у пописним листама из става 3. овог објашњења. 

 

  Правна лица, односно предузетници, који врше продају течног нафтног гаса 

крајњем потрошачу (бензинске станице), а која су уписана у регистар продаваца течног 

нафтног гаса крајњем потрошачу за погон моторних возила код Пореске управе – 

Централа, подносе пореску пријаву на Обрасцу ПП ОАК - Пореска пријава о 

кумулативном - годишњем обрачуну акцизе за период од 1. јануара до ______ 20_. године, 

са прилозима бр. 1-4, док не утроше пописане залихе течног нафтног гаса за погон 

моторних возила (залихе из пописних листа из става 3. овог објашњења које су 

достављене огранизационим јединицама Пореске управе). Наведена лица обрачунату 

акцизу плаћају у законском року, најкасније последњег дана у месецу - износ акцизе 

обрачунат за период од 1. до 15. дана у месецу, односно најкасније 15. дана у месецу - 

износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца, при чему 

напомињемо да је одредбом члана 32. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама 

(„Службени гласник РС”, број 93/12), прописана новчана казна за учињени прекршај 



уколико правна лица, односно предузетници који врше продају течног нафтног гаса 

крајњем потрошачу, између осталог, на залихе течног нафтног гаса за погон моторних 

возила не обрачунају акцизу приликом продаје крајњем потрошачу и исту не плате у 

законском року.  

 

 

 

                                                                                                               МИНИСТАР  

 

                                                                                                       Млађан Динкић 


