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Број текућег рачуна подносиоца захтева:  

             
ЗАХТЕВ ЗА РЕФАКЦИЈУ ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ, ОДНОСНО БИОГОРИВА 

ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧ. 3), 5) и 7) ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 
за период од __.__.20__. године до __.__.20__. године 

I Подаци који се попуњавају приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте или 
биогорива, односно приликом промене исказаног податка  

1. Подаци о врсти дозволе за транспорт 

А) Транспорт лица 

  1.1. Линијски превоз 

  1.2. Ванлинијски превоз 

  1.3. Ауто такси превоз 

Б) Транспорт ствари 

2. Укупан број возила која се користе за транспорт лица и ствари  

3. Укупна потрошња и пређена километража деривата нафте, односно биогорива у претходној години  

Врста деривата нафте, односно биогорива 
Потрошња деривата нафте, 

односно биогорива 
(у јед. мере) 

Укупан број пређених 
километара (у km) 

Просечна потрошња  деривата 
нафте, односно биогорива по 

пређеном километру 
1 2 3 4 (4=2/3)

за гасна уља из чл. 9. став 1. тачка 3)     

за течни нафтни гас из чл. 9. став 1. тачка 5)    

за биогорива из чл. 9. став 1. тачка 7)     

II Подаци који се попуњавају приликом сваког појединачног подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно 
биогорива  

1. Укупан број рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте, односно биогорива   

2. Подаци о врсти и количини деривата нафте, односно биогорива који су набављени и коришћени у периоду за који се подноси захтев  

Врста деривата нафте, односно биогорива 

Набављена 
количина деривата 
нафте, односно 
биогорива 

(у јед. мере) 

Потрошња  
деривата 

нафте, односно 
биогорива 

(у јед. мере) 

Укупан број 
пређених 

километара (у km) 

Просечна потрошња  
деривата нафте, односно 
биогорива по пређеном 

километру 

1 2 3 4 5 (5=3/4)
за гасна уља из чл. 9. став 1. тачка 3)      

за течни нафтни гас из чл. 9. став 1. тачка 5)      
III Прилози* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Напомена:  

* Приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте или биогорива, односно приликом промене 
поднетог доказа, правно лице, односно предузетник је дужан да уз захтев поднесе и: 

1) доказ о поседовању текућег рачуна код банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија прве стране 
уговора о отварању текућег рачуна); 

2) решење о испуњености услова за отпочињање и обављање јавног превоза лица, односно ствари у друмском саобраћају издато од 
министарства надлежног за послове саобраћаја (као на пример: за линијски превоз, ванлинијски превоз, ауто-такси превоз, одобрење надлежног 
органа локалне самоуправе за обављање ауто такси превоза и сл.); 

3) одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање ауто такси превоза путника; 
4) уверење о оспособљености за обављање међународног јавног превоза у друмском саобраћају издато од стране министарства надлежног за 

послове саобраћаја; 
5) лиценцу за производњу, односно трговину дериватима нафте, односно биогоривима; 
6) регистрацију и оверу реда вожње издату од министарства за послове саобраћаја (међумесни линијски превоз), органа општинске, односно 

градске управе за градски и приградски превоз; 
7) копије саобраћајних дозвола за превозна средства која поседује и користи у јавном превозу; 
8) копије уговора о закупу, односно лизингу за превозна средства која користи у јавном превозу; 
9) извештај утрошка деривата нафте, односно биогорива за превозна средства која учествују у јавном превозу из претходне године;  
10) извод из помоћне књиге основних средстава, који се односи на возила која се користе за превоз лица и ствари. 
Уз сваки појединачни захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биогорива правно лице, односно предузетник је 

дужно да достави и: 
1) писмени уговор између аутопревозника и корисника превоза за ванлинијски превоз, односно фотокопију товарног листа или отпремнице у 

случају превоза ствари у унутрашњем друмском саобраћају, односно фотокопију CMR-а у случају превоза ствари у међународном друмском 
саобраћају; 

2) рачуне и доказ о плаћању рачуна (извод из банке) када набавља деривате нафте, односно биогорива од произвођача, увозника или овлашћеног 
дистрибутера на велико тих производа у периоду за који се подноси захтев; 

3) фискалне исечке са рачуном који садржи податак о редном броју тог фискалног исечка о набављеним количинама деривата нафте, односно 
биогорива када набавља те производе од овлашћеног дистрибутера на мало у периоду за који се подноси захтев; 

4) копију јединствене царинске исправе (ЈЦИ) са подацима о количини увезених деривата нафте, односно биогорива као и документ царинског 
органа о обрачунатом царинском дугу и акцизи (ако подносилац захтева сам увози деривате нафте, односно биогорива); 

5) доказ о плаћеном царинском дугу и акцизи за увезене количине (ако подносилац захтева сам увози деривате нафте, односно биогорива); 
6) отпремни или други документ о утрошеним дериватима нафте, односно биогоривима које је увозник, односно произвођач деривата нафте, 

односно биогорива искористио за транспортне сврхе (када захтев подноси увозник, односно произвођач тих деривата нафте, односно биогорива који 
обавља делатност превоза лица и ствари у складу са прописима којима се уређује друмски превоз лица и ствари); 

7) извештај о утрошку деривата нафте, односно биогорива за превозна средства која учествују у јавном превозу у периоду за који се подноси 
захтев; 

8) отпремни документ, односно други извештај утрошка деривата нафте, односно биогорива за превозна средства која учествују у сопственом 
превозу деривата нафте, односно биогорива. 

 
 
 

Датум       Потпис подносиоца захтева 
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