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

акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 
1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне 

сврхе и за грејање 

Члан 1. 

У Правилнику о ближим условима, начину и поступку за остваривање права 
на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности 
из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за 
транспортне сврхе и за грејање („Службени гласник РС”, бр. 112/12, 38/13, 
93/13, 111/15, 81/18 и 93/19), у члану 1. речи: „108/16 и 30/18” замењују 
се речима: „108/16, 30/18, 153/20 и 53/21”. 

Члан 2. 

У члану 4. став 1. мења се и гласи: 

„Захтев за рефакцију акцизе лица из члана 2. став 2. тач. 1) и 4) овог 
правилника подносе у електронском облику преко портала Пореске управe, 
а физичка лица захтев за рефакцију акцизе на деривате нафте који се 
користе за загревање стамбеног простора могу да поднесу и писменим 
путем.”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„Надлежна организациона јединица Пореске управе за физичко лице 
подносиоца захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се 
користе за загревање стамбеног простора је организациона јединица 
Пореске управе према пребивалишту физичког лица, а код закупа стамбеног 
простора према месту непокретности, односно боравишту физичког лица (у 
даљем тексту: Пореска управа).”. 

Члан 3. 

У члану 8. став 1. реч: „писменог” замењује се речју: „електронског”, а 
речи: „у два примерка Пореској управи” замењују се речима: „преко портала 
Пореске управе”. 

Члан 4. 

У члану 10. став 1. после речи: „доноси решење.” додају се речи: „Решење о 
одобравању, односно одбијању права на рефакцију плаћене акцизе 
доставља се подносиоцу захтева у електрнском облику у пореско сандуче на 
порталу Пореске управе.”. 

Члан 5. 

У члану 27. став 1. мења се и гласи: 



„Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности из 
члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, врши се на основу писменог захтева 
који лице из члана 2. став 2. тачка 4) овог правилника подноси у два 
примерка Пореској управи, односно електронског захтева преко портала 
Пореске управе, најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени 
деривати нафте, односно биотечности који се користе за грејање пословног, 
односно стамбеног простора.”. 

Члан 6. 

У члану 28. став 1. после речи: „доноси решење.” додају се речи: „Решење о 
одобравању, односно одбијању права на рефакцију плаћене акцизе 
доставља се подносиоцу захтева у писменом облику на адресу подносиоца 
захтева, односно у електрнском облику у пореско сандуче на порталу 
Пореске управе.”. 

Члан 7. 

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


