
                               
                  
 На основу члана 39а 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 доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК   
О ИЗМЕНАМA И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ 
АКЦИЗЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА 

РЕФАКЦИЈЕ, УСЛОВИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ДИЗЕЛ ГОРИВА, НОРМАТИВИМА ПОТРЕБНИХ КОЛИЧИНА ЗА ПОГОН 
ТРАКТОРА, ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА И БРОДОВА ЗА ПРЕВОЗ ТЕРЕТА 

 
 
      Члан 1. 

У Правилнику о условима за остваривање права на рефакцију плаћене 
акцизе на дизел гориво, начину и поступку остваривања рефакције, условима за 
добијање овлашћења за дистрибуцију дизел горива, нормативима потребних 
количина за погон трактора, грађевинских машина и бродова за превоз терета 
(�Службени гласник РС�, бр. 3/05 и 5/05), у називу Правилника после речи: 
�трактора� запета и речи: �грађевинских машина и бродова за превоз терета� 
бришу се. 

 
Члан 2. 

У члану 1. речи: �грађевинских машина и бродова за превоз терета,� бришу 
се. 
 

          Члан 3. 
 У члану 2. став 1. мења се и гласи: 

�Рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво за погон трактора може да 
оствари купац дизел горива - пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Министарства 
финансија - Управа за трезор.� 

Ст. 4, 5. и 6. бришу се. 
 

         Члан 4. 
 У члану 4. став 2. брише се. 
 

         Члан 5. 
 У члану 5. став 1. речи: �тачка 1)� бришу се, а после речи: �члана 4.� речи: 
�став 1.� бришу се. 

Став 2. брише се. 
 



 Члан 6. 
У наслову изнад члана 6. после речи: �трактора� запета и речи: 

�грађевинских машина и бродова за превоз терета� бришу се. 
 

Члан 7. 
Члан 6. мења се и гласи: 

  �Овлашћени дистрибутер је дужан да продаје на мало дизел гориво за погон 
трактора на продајним местима и да на полеђини фискалног исечка, односно 
фактуре о продаји дизел горива унесе податак о броју пољопривредног газдинства 
(у даљем тексту: БПГ) из легитимације пољопривредног газдинства и да фискални 
исечак, односно фактуру о продаји дизел горива овери потписом и отиском 
печата.�   
 

Члан 8. 
  У члану 7. став 1. мења се и гласи:  
  �Рефакција плаћене акцизе на дизел гориво врши се на основу писменог 
захтева пољопривредног газдинства који се подноси најраније десетог дана у 
месецу по истеку месеца у којем је набављено дизел гориво.� 
  У ставу 5. речи: �јавна плаћања� замењују се речју: �трезор�. 
 

Члан 9. 
  У члану 8. речи: �бр. 45/04 и 139/04� замењују се речима: �бр. 45/04, 139/04 
и 71/05�. 
 

Члан 10. 
  Наслов изнад члана 9. и члан 9. бришу се. 
 

Члан 11. 
 У члану 10. став 1. брише се. 
            У ставу 2. речи: �ст. 1. и 2.� бришу се.  

       
Члан 12. 

 Правна лица, односно предузетници који су набавили дизел гориво за погон 
грађевинских машина и бродова за превоз терета, као и лица која су поднела 
писмени захтев за рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво за погон грађевинских 
машина и бродова за превоз терета пре ступања на снагу Закона о изменама и 
допунама Закона о акцизама (�Службени гласник РС�, број 61/07), окончаће 
поступак за рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво према одредбама 
Правилника о условима за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на 
дизел гориво, начину и поступку остваривања рефакције, условима за добијање 
овлашћења за дистрибуцију дизел горива, нормативима потребних количина за 
погон трактора, грађевинских машина и бродова за превоз терета (�Службени 
гласник РС�, бр. 3/05 и 5/05). 
 
 
 



         Члан 13. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
�Службеном гласнику Републике Србије�. 
 
 
 
 05 број: 110-00-192/2007-04 
 У Београду, 9. јула 2007. године 
 
 
 
 
 МИНИСТАР 

 
др Мирко Цветковић 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


