
 

 
 

 

 

Увоз нафте и деривата нафте   

 

Након престанка важења Уредбе о условима и начину увоза и прераде нафте 

(„Сл.гласник РС“, бр. 92/07 и 93/07-испр.) донети су следећи прописи који регулишу 

ову област: 

-Закон о енергетици („Сл.гласник РС“, бр. 57/2011); 

 

-Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас                

(„Сл.гласник РС“, бр.97/2010). 

 

-Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла  

(„Сл.гласник РС“, бр. 64/2011); 

 

-Правилник о минималним техничким условима за обављање трговине нафтом 

и дериватима нафте („Сл.гласник РС“, бр.62/2011); 

 

Имајући у виду наведене прописе, а у циљу правилног и једнообразног 

поступања приликом  спровођења поступка стављања у слободан промет нафте и 

деривата нафте, а по прибављеном мишљењу Министарства за инфраструктуру и 

енергетику, изнетом у акту  број:110-00-52/2011-09 од 30. септембра 2011. године, 

обавештавамо вас следеће: 

 Одредбом члана 2. став 1. тачка 60. Закона о енергетици прописано је да је 

трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим 

природним гасом трговина на велико и обухвата куповину односно увоз ради 

даље продаје, односно извоза. 

Одредбом члана 13. закона прописане су делатности које се у смислу овог 

закона сматрају енергетским делатностима, те је тачком 13. прописано да трговина 

нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом 

јесте енергетска делатност. 

Одредбом члана 14. закона прописано је да енергетску делатност може да 

обавља јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или 

предузетник који је уписан  у одговарајући регистар и који има лиценцу за 

обављање енергетске делатности, ако овим законом није другачије прописано. 

Лиценцу за обављање енергетске делатности издаје Агенција за енергетику 

Републике Србије.  

Према томе, лиценцу за обављање енергетске делатности је потребно 

прилагати приликом спровођења поступка стављања у слободан промет следећих 

роба, које се увозе ради даље продаје и то: 

-безоловни моторни бензини (ЕВРО БМБ 98, ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, 

БМБ  98 И ПРЕМИЈУМ БМБ 95); 

-авионски бензини (АВИОНСКИ БЕНЗИН АБ 80/87, АВИОНСКИ БЕНЗИН 

АБ 100/130 И АВИОНСКИ БЕНЗИН АБ 100ЛЛ);  

-горива за млазне моторе (ГОРИВА ЗА МЛАЗНЕ МОТОРЕ ТИП ГМ-1 И 

ТИП ЈЕТ А-1); 

-горива за дизел моторе (ЕВРО ДИЗЕЛ, ДИЗЕЛ Д2, ДИЗЕЛ Д2С И ДИЗЕЛ 

Д1Е); 

-уља за ложење (УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ, ЕКСТРА 

ЛАКО ЕЛ, СРЕДЊЕ ЕВРО С, СРЕДЊЕ С, НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО-

СПЕЦИЈАЛНО НСГ-С И ТЕШКО Т). 

 

Такође, лиценцу за обављање енергетске делатности је потребно прилагати 

приликом спровођења поступка стављања у слободан промет ради даље продаје и 
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течног нафтног гаса, а у смислу одредби Правилника о техничким и другим 

захтевима за течни нафтни гас, течни нафтни гас је: 

-течни нафтни гас - пропан  

-течни нафтни гас - бутан 

-течни нафтни гас - пропан- бутан смеша и 

-течни нафтни гас - Аутогас. 

 

Напомињемо да је приликом спровођења поступка стављања у слободан 

промет наведених роба потребно прилагати лиценцу за обављање енергетске 

делатности искључиво када се врши увоз наведених роба ради даље продаје 

(намена увоза 03).  

Такође напомињемо да је потребно прилагати лиценцу приликом спровођења  

царинског поступка извоза наведене робе, као и код куповине наведене робе ради 

даље продаје (реекспорт). 

Лиценцу није потребно прилагати када се наведене робе увозе за 

сопствене потребе. 

Имајући у виду наведено истичемо да када се спроводи царински поступак 

стављања у слободан промет других деривата нафте који нису прописани напред 

наведеним правилницима (нпр.битумен, уља за подмазивање и др.)  није 

потребна лиценца за обављање енергетске делатности, без обзира на намену 

увоза таквих деривата.   

С тим у вези, одредбом члана 20. Закона о енергетици прописано је да 

лиценца није потребна за обављање енергетске делатности трговине течним 

нафтним гасом у боцама.  

Подсећамо да је шифра У45/број/година, шифра која се уписује у Рубрици 44. 

ЈЦИ за лиценцу Агенције за енергетику. Надлежни царински службеници приликом 

спровођења царинских поступака у којима је неопходно прилагање лиценце могу 

прихватати оверене фотокопије лиценце или захтевати оригинал лиценце на увид, са 

оверавањем фотокопије.  

 

(Акт Управе царина 148-03-030-02-91/2/20111 од 03.10.2011.године) 

 

 

 

 


