
6. октобар 2017. Број 90 45



46 Број 90 6. октобар 2017.



6. октобар 2017. Број 90 47



48 Број 90 6. октобар 2017.



6. октобар 2017. Број 90 49

3791
На осно ву чла на 19. став. 4. За ко на о ак ци за ма („Слу жбе-

ни гла сник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02  – др. за кон, 43/03, 
72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. за кон, 61/07, 5/09, 
31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14  – др. за кон, 
142/14, 55/15, 103/15 и 108/16),

Ми ни стар фи нан си ја до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о бли жим  
усло ви ма, на чи ну и по ступ ку оства ри ва ња  

осло бо ђе ња од пла ћа ња ак ци зе на про из во де ко је 
про из во ђач, од но сно уво зник про да је ди пло мат ским 
и кон зу лар ним пред став ни штви ма и ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма, као и на де ри ва те наф те, би о го ри ва 

и би о теч но сти ко ји се про да ју на осно ву ме ђу на род ног 
уго во ра

Члан 1.
У Пра вил ни ку о бли жим усло ви ма, на чи ну и по ступ ку оства-

ри ва ња осло бо ђе ња од пла ћа ња ак ци зе на про из во де ко је про из во-
ђач, од но сно уво зник про да је ди пло мат ским и кон зу лар ним пред-
став ни штви ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, као и на де ри ва те 
наф те, би о го ри ва и би о теч но сти ко ји се про да ју на осно ву ме ђу на-
род ног уго во ра („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 41/09 и 56/13), у чла-
ну 2. став 1. ре чи: „119/12 и 47/13” за ме њу ју се ре чи ма: „119/12, 
47/13, 68/14  – др. за кон, 142/14, 55/15, 103/15 и 108/16”.

Члан 2.
По сле чла на 5. до да је се члан 5а, ко ји гла си: 

„Члан 5а
Уко ли ко ко ри сник из чла на 2. став 1. овог пра вил ни ка, на-

ба вља де ри ва те наф те из чла на 9. За ко на од уво зни ка ко ји је 
исто вре ме но и овла шће ни ди стри бу тер де ри ва та наф те, уво зник 

 – овла шће ни ди стри бу тер де ри ва та наф те мо же оства ри ти по вра-
ћај ак ци зе пла ће не при уво зу де ри ва та наф те у скла ду са про пи-
сом ко јим се уре ђу је по ре ски по сту пак и по ре ска ад ми ни стра ци ја, 
под но ше њем зах те ва и до ку мен та ци је у сми слу овог чла на, над ле-
жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци По ре ске упра ве.

При на бав ци де ри ва та наф те, ко ри сник де ри ва та наф те до-
ста вља уво зни ку  – овла шће ном ди стри бу те ру де ри ва та наф те из 
ста ва 1. овог пра вил ни ка је дан при ме рак фо то ко пи је основ не по-
твр де и два при мер ка Образ ца СНА  – Слу жбе ни на лог за на бав ку, 
oдносно увоз про из во да, без ак ци зе или Образ ца ЛНА  – На лог за 
на бав ку, од но сно увоз про из во да, без ак ци зе, за лич не по тре бе ко-
ри сни ка про из во да, од ко јих се је дан при ме рак вра ћа ко ри сни ку 
про из во да.

До ста вље на до ку мен та ци ја из ста ва 2. овог чла на, пред ста-
вља основ уво зни ку  – овла шће ном ди стри бу те ру де ри ва та наф те за 
оства ри ва ње по вра ћа ја ак ци зе пла ће не при уво зу де ри ва та наф те.

Овла шће ним ди стри бу те ром из ста ва 1. овог чла на сма тра се 
ли це ко ји по се ду је ли цен цу из да ту од стра не Аген ци је за енер ге-
ти ку Ре пу бли ке Ср би је и ба ви се про да јом на ве ли ко, од но сно на 
ма ло де ри ва та наф те, би о го ри ва и би о теч но сти, у скла ду са про-
пи си ма ко ји ма се уре ђу је про мет де ри ва та наф те, а ко ји уво зи де-
ри ва те наф те из чла на 9. За ко на.”

Члан 3.
У чла ну 9. реч: „тро ме сеч ни” за ме њу је се реч ју: „ме сеч ни”, 

ре чи: „са ста вља ња об ра чу на ак ци зе” за ме њу је се ре чи ма: „под но-
ше ња по ре ске при ја ве”, а реч: „тро ме сеч ном” бри ше се.

Члан 4.
У Обра сцу СНА  – СЛУ ЖБЕ НИ НА ЛОГ ЗА НА БАВ КУ, 

OДНОСНО УВОЗ ПРО ИЗ ВО ДА, БЕЗ АК ЦИ ЗЕ, од но сно Обра сцу 
ЛНА  – НА ЛОГ ЗА НА БАВ КУ, ОД НО СНО УВОЗ ПРО ИЗ ВО ДА, 
БЕЗ АК ЦИ ЗЕ, ЗА ЛИЧ НЕ ПО ТРЕ БЕ КО РИ СНИ КА ПРО ИЗ ВО-
ДА, ко ји су од штам па ни уз Пра вил ник о бли жим усло ви ма, на чи-
ну и по ступ ку оства ри ва ња осло бо ђе ња од пла ћа ња ак ци зе на про-
из во де ко је про из во ђач, од но сно уво зник про да је ди пло мат ским и 
кон зу лар ним пред став ни штви ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, 
као и на де ри ва те наф те, би о го ри ва и би о теч но сти ко ји се про да ју 


