
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, 
начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене 

акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 
4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска 

горива у производњи електричне и топлотне енергије или у 
индустријске сврхе 

Члан 1. 

У члану 1. Правилника о ближим условима, начину и поступку за 
остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и 
биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, 
који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне 
енергије или у индустријске сврхе („Службени гласник РС”, бр. 38/13, 93/13, 
111/15, 101/16 и 18/18) речи: „103/15 и 108/16” замењују се речима: 
„103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21”. 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. мења се и гласи: 

„Захтев за рефакцију акцизе лица из члана 2. став 2. тач. 1) и 2) овог 
правилника подносе у електронском облику преко портала Пореске 
управе.”. 

Став 2. брише се. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3. 

Члан 3. 

У члану 6. став 1. реч: „писменог” замењују се речју: „електронског”, а 
речи: „у два примерка Пореској управи” замењују се речима: „преко портала 
Пореске управе”. 

Члан 4. 

У члану 7. став 1. додају се речи: „Решење о одобравању, односно одбијању 
права на рефакцију плаћене акцизе доставља се подносиоцу захтева у 
електрoнском облику у пореско сандуче на порталу Пореске управе.”. 

Члан 5. 

У члану 11. став 1. реч: „писменог” замењује се речју: „електронског”, а 
речи: „у два примерка Пореској управи” замењују се речима: „преко портала 
Пореске управе”. 

Члан 6. 

У члану 12. став 1. додају се речи: „Решење о одобравању, односно 
одбијању права на рефакцију плаћене акцизе доставља се подносиоцу 
захтева у електронском облику у пореско сандуче на порталу Пореске 
управе.”. 



Члан 7. 

У члану 13. став 3. речи: „бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17 и 120/17 – 
исправка” замењују се речима: „број 150/20”. 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године. 


