ПРЕДМЕТ: Уредба о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања
накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте

Законом о робним резервама (''Службени гласник РС'', 104/13), а у складу са
Директивом 2009/119/ЕЗ, прописана је ''обавеза плаћања накнаде за формирање обавезних
резерви'', а Уредбом о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања накнадом за
формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте (''Службени гласник РС'', бр. 108/14
– у даљем тексту: Уредба), која се примењује од 15. октобра 2014. године, дефинисани су
обезници накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте, начин
обрачуна и начин плаћања накнаде, као и располагање средствима накнаде.
Обвезници обрачуна и плаћања накнаде за формирање обавезних резерви нафте и
деривата нафте (у даљем тексту: накнада) дефинисани су одредбом члана 2. Уредбе, као
енергетски субјекти који обављају енергетску делатност производње деривата нафте и
енергетску делатност трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и копримованим
природним гасом, дакле који имају лиценцу Агенције за енергетику за обављање ових
енергетских делатности.
Одредбом члана 3. Уредбе, прописано је да ће Министрство рударства и
енергетике, обвезнику плаћања накнаде доделити одговарајући евиденицони број, издати
му доказ о извршеној евиденицији и додељеном евиденционом броју и водити евиденцију
обвезника обрачуна и плаћања накнаде у електронској форми.
Износи висине накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте
прописани су одредбом члана 4. Уредбе, и износе за:
- безоловни моторни бензин: 2,60 РСД /лит
- авионски бензин: 2,60 РСД /лит
- млазна горива: 2,60 РСД /кг
- гасна уља: 2,60 РСД /лит
- течни нафтни гас: 2,60 РСД /кг
- уља за ложење: 2,60 РСД /кг.

Одредбом члана 5. Уредбе прописано је да се накнада плаћа на деривате нафте који
су стављени у промет на тржиште Републике Србије и/или су на међународним
аеродромима у Републици Србији испоручени за потребе снабдевања ваздухоплова на
међународним линијама сагласно прописима о квалитету течних нафтних горива, и то:
безоловни моторни бензини, авионски бензини, гасна уља, течни нафтни гас, млазна
горива и уља за ложење. Предметна роба обухвата одговарајуће тарифне позиције у
оквиру тарифних бројева 27 10 и 27 11 Царинске тарифе, чији списак се доставља у
прилогу.
Напомињемо да је одредбом члана 7. став 3. Уредбе, прописано да је надлежни
царински орган дужан да обрачуна накнаду при увозу деривата нафте на дан обрачуна
увозних дажбина, а ставом 4. истог члана Уредбе, да је обвезник плаћања накнаде дужан
да обрачуна накнаду при отпреми горива намењеног снабдевању ваздухоплова на
међународним линијама на дан отпреме горива из царинског складишта, или на дан
обавезе спровођења поступка извозног царињења.
Износ накнаде обрачунава се према формули датој у члану 8. Уредбе, и то:
ИН = К х Н
где је:
ИН = износ обрачунате накнаде
К = количина деривата нафте коју су основица за обрачуна Накнаде
Н = висина накнаде.
Обавеза плаћања накнаде настаје када су деривати нафте увезени у Републику
Србију, сходно одредби члана 9. став 1. тачка 2. Уредбе, а обавеза обрачунавања исте
настаје даном обавезе обрачунавања увозних дажбина, што значи да ће надлежни
царински орган исту наплаћивати само при спровођењу царински дозвољеног поступања
пуштања робе у слободан промет (ЈЦИ Ц4), а обрачунату накнаду при увозу, обвезник је
дужан да плати у роковима и на начин предвиђен за плаћање увозних дажбина.
Напомињемо да накнада не улази у пореску основицу при увозу предметних деривата
нафте.
Ставом 2. члана 9. Уредбе, прописано је да изузетно од члана 9. став 1. тачка 2)
Уредбе, енергетски субјекти који имају лиценцу за обављање енергетске делатности
производње деривата нафте не плаћају накнаду за деривате нафте који ће бити
употребљени у даљем процесу производње, о чему је произвођач дужан да приложи
валидне доказе надлежном царинском органу, како би исти били ослобођени од плаћања
накнаде.
Увидом у регистар лиценци Агенције за енергетику, констатовано је да лиценцу за
производњу нафте имају: Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и
промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна
индустрија Србије" а.д. Нови Сад и ''Стандард гас'' д.о.о. Нови Сад и с тим у вези, за
остваривање ослобођење од плаћања накнаде при спровођењу царинског поступка
пуштања у слободан промет предметних деривате нафте надлежном царинском органу
потрeбно је, поред лиценце, доставити и Изјаву о крајњој намени робе, у којој ће бити
наведено да ће деривати нафте бити употребљени у даљем процесу производње.
Изјаву о крајњој намени робе – деривата нафте, у којој се наводи да ће деривати
нафте бити употребљени у даљем процесу производње, декларант ће подносити под
шифром ''U76'' у Рубрици 44 (Приложене исправе и додатне информације) ЈЦИ.

Имајући у виду одредбу члана 225. Царинског закона (''Службени гласник РС'', бр.
18/10 и 111/12), којом је прописано да обезбеђење за плаћање царинског дуга укључује и
обезбеђење плаћања свих дажбина, такси и накнада које су царински органи посебним
прописима дужни да наплаћују приликом увоза и извоза робе, банкарска гаранција
обухвата и обезбеђење предметне накнаде.
У Правилнику о облику, садржини, начину подношења и попуњавање декларације
и других образаца у царинском поступку (''Службени гласник РС'', бр. 29/10 и 73/14), у
Кодексу шифара, у Одељку „XX ВРСТЕ ДАЖБИНА”, биће прописана нова дажбина под
називом ''накнада за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте'' и шифра ''16''.
Напомињемо да је шифра ''16'' већ унета у одговарајуће шифарнике у ИСЦС-у и о
истој је неопходно да царинарнице на одговарајући начин обавесте учеснике у царинском
поступку.
Контрола података уписаних у Рубрици 47 (Обрачун дажбина) ЈЦИ, врши се на
следећи начин:
- Накнада са шифром ''16'' се увек исказује у износу, ако је уписана стопа јавиће
се порука: ''Накнада ''16'' се исказује у износу, стопа се не уписује'';
- Уз накнаду са шифром ''16'', обавезан је унос износа, ако износ није унет јавиће
се порука: ''Обавезан износ за накнаду ''16'';
- Ако је накнада са шифром ''16'' исправно попуњена (унети су и шифра ''16'' и
износ накнаде'', јавиће се упозоравајућа порука: ''УПОЗОРЕЊЕ: КОНТРОЛУ
ИЗНОСА ЗА НАКНАДУ ''16'' ВРШИ ЦАРИНИК!'', што значи да царински
радник треба да провери да ли је уписани износ накнаде тачан.
Указујемо да програмским контролама у ИСЦС-у није подржана провера
тачности обрачунатог износа накнаде, па се царинарницама скреће пажња на
правилну примену прописа при контроли уписаног износа накнаде, а у складу са
напред наведеном формулом за обрачун исте.

(Акт УЦ бр. 148-10-483-01-342/2014 од 10.10.2014.године)

ПРИЛОГ

ГРУПА ПРОИЗВОДА

БЕЗОЛОВНИ
МОТОРНИ БЕНЗИН

ТАРИФНА
ОЗНАКА

НАИМЕНОВАЊЕ

2710 12 41 00

моторни бензин: остали, са садржајем олова: не преко 0,013 g по литру:
октанског броја (RON), мање од 95

2710 12 45 00

моторни бензин: остали, са садржајем олова: не преко 0,013 g по литру:
октанског броја (RON) 95 или више, али мање од 98

2710 12 49 00

моторни бензин: остали, са садржајем олова: не преко 0,013 g по литру:
октанског броја (RON)8 или више

2710 20 90 11

који садрже биодизел и осим отпадних уља: остала уља: лака уља: моторни
бензин, осим авио бензина, са садржајем олова не преко 0,013 g по литру

2710 12 31 00
АВИОНСКИ БЕНЗИН

МЛАЗНА ГОРИВА

2710 20 90 19
2710 12 70 00
2710 19 21 00
2710 20 90 19
2710 19 31 00
2710 19 35 00
2710 19 43 00
2710 19 46 00

ГАСНА УЉА

2710 19 47 00
2710 19 48 00
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00

авио бензин
који садрже биодизел и осим отпадних уља: остала уља: лака уља: остала лака
уља
гориво за млазне моторе, бензинског типа
гориво за млазне моторе
који садрже биодизел и осим отпадних уља: остала уља: лака уља: остала лака
уља
гасна уља: за прераду у специфичним процесима
гасна уља: за подвргавање хемијској преради у процесима, осим оних
наведених у тар. подброју 2710 19 31
гасна уља: за остале сврхе: са садржајем сумпора не преко 0,001% по маси
гасна уља: за остале сврхе: са садржајем сумпора преко 0,001% по маси,
али не преко 0,002% по маси
гасна уља: за остале сврхе: са садржајем сумпора преко 0,002% по маси, али
не преко 0,1% по маси
гасна уља: за остале сврхе: са садржајем сумпора преко 0,1% по маси
гасна уља: садржајем сумпора не преко 0,001% по маси
гасна уља: са садржајем сумпора преко 0,001% по маси, али не преко
0,002% по маси
гасна уља: са садржајем сумпора преко 0,002% по маси, али не преко 0,1%
по маси
гасна уља: са садржајем сумпора преко 0,1% по маси

ВИСИНА НАКНАДЕ

2,60 динара/литар

2,60 динара/литар
2,60 динара/килограм

2,60 динара/литар

ПРИЛОГ
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС

2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00
2710 19 51 00
2710 19 55 00

2710 19 62 00
УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ

2710 19 64 00
2710 19 68 00
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00

пропан: пропан чистоће не мање од 99%: за погонско гориво или за грејање
пропан: пропан чистоће не мање од 99%: за остале сврхе
пропан: пропан чистоће не мање од 99%: остало: за прераду у специфичним
процесима
пропан: пропан чистоће не мање од 99%: остало: за подвргавање хемијској
преради у процесима, осим оних наведених у тар. подброју 2711 12 91
пропан: пропан чистоће не мање од 99%: остало: за остале сврхе: чистоће
преко 90%, али мање од 99%
пропан: пропан чистоће не мање од 99%: остало: за остале сврхе: остало
бутан: за прераду у специфичним процесима
бутан: за подвргавање хемијској преради у процесима, осим оних наведених у
тар. подброју 2711 13 10
бутан: за остале сврхе: чистоће преко 90%, али мање од 95%
бутан: за остале сврхе: остало
етилен, пропилен, бутилен и бутадиен
Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници: течни: остало
осим оних који садрже биодизел и осим отпадних уља: остала: тешка уља:
уља за ложење: за прераду у специфичним процесима
осим оних који садрже биодизел и осим отпадних уља: остала: тешка уља:
уља за ложење: за подвргавање хемијској преради у процесима, осим оних
наведених у тар. подброју 2710 19 51
осим оних који садрже биодизел и осим отпадних уља: остала: тешка уља:
уља за ложење: за остале сврхе: са садржајем сумпора не преко 0,1% по
маси
осим оних који садрже биодизел и осим отпадних уља: остала: тешка уља:
уља за ложење: за остале сврхе: са садржајем сумпора преко 0,1% по маси,
али не преко 1% по маси
осим оних који садрже биодизел и осим отпадних уља: остала: тешка уља:
уља за ложење: за остале сврхе: са садржајем сумпора преко 1% по маси
који садрже биодизел и осим отпадних уља: уља за ложење: са садржајем
сумпора не преко 0,1% по маси
који садрже биодизел и осим отпадних уља: уља за ложење: са садржајем
сумпора преко 0,1% по маси, али не преко 1% по маси
који садрже биодизел и осим отпадних уља: уља за ложење: са садржајем
сумпора преко 1% по маси

2,60 динара/килограм

2,60 динара/килограм

