
Поступак активног оплемењивања течног нафтног гаса 

 

Полазећи од потребе правилног и једнообразног поступања царинских органа као 

и других учесника у поступку активног оплемењивања у ком поступку се спроводи 

намешавање две гасне компоненте пропана и бутана у сврху производње течног нафтног 

гаса, као и потребе поседовања одговарајуће лиценце за обављање наведене делатности, 

обавештавамо вас о следећем:       

   

Одредбом члана 301. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл. 

гласник РС“,бр. 93/2010,63/2013,145/2014 и 95/2015 – у даљем тексту: Уредба) 

прописано је да царински орган издаје  одобрење за поступак активног оплемењивања, 

ако подносилац захтева намерава да главни добијени производ извезе или поново извезе. 

Даље, одредбом члана 143. став 2. Царинског закона („Сл. гласник РС“,бр. 

18/2010, 111/2012 и 29/2015) прописано  је да је процес оплемењивања: 

- обрада производа, укључујући монтажу, склапање  и уградњу у други 

производ; 

- прерада производа; 

- поправка робе, укључујући њену рестаурацију и довођење у исправно стање 

или,  

- употреба одређене робе, коју пропише Влада, која није садржана у добијеним 

производима, али која омогућава или олакшава производњу тих производа, 

чак и ако је у потпуности или делимично искоришћена у производњи. 

 

Чланом 302. Уредбе прописано је да се одобрење за активно оплењивање може 

дати и у случају када се ради о употреби одређене робе, коју пропише Влада, која није 

садржана у добијеним производима, али која омогућава или олакшава производњу тих 

производа, чак и ако је у потуности или делимично искоришћена у производњи (члан 

143. став 2. алинеја  четврта Царинског закона),  осим за следећу робу: 

1) гориво и друге изворе енергије, осим оних, који су (нужно) потребни за 

испитивање добијених производа или за утврђивање грешака код поправке 

конкретне увозне робе, 

2) друга мазива осим оних која су потребна за испитивање, подешавање и 

повлачење (враћање) добијених производа, 

3) опрему и алате. 

 

У вези са одредбом члана 302. Уредбе, је и одредба члана 143. став 2. алинеја 

четврта Царинског закона. Наиме, могуће је одобрити активно оплемењивање уколико 

се захтева употреба робе која није садржана у добијеним производима, али која 

омогућава или олакшава производњу, чак и ако је у потпуности или делимично 

искоришћена у производњи, осим уколико се захтев не односи  на гориво и друге изворе 

енергије, друга мазива, опрему и алате, када није могуће одобрење за активно 

оплемењивање. Међутим, уколико се роба из члана 302. Уредбе о царински дозвољеном 

поступању с робом користи у неком од процеса оплемењивања из члана 143.  став 2. 

Царинског закона и као таква садржана је у готовом производу, онда је могуће одобрити 

активно оплемењивање и за ту робу.  

 Скрећемо пажању да одредбе Царинског закона и Уредбе о царински дозвољеном 

поступању с робом не користе појам: „производни процеси“, већ само дефинишу облике 

поступања с робом у поступку активног оплемењивања. 

 Имајући у виду горе цитиране одредбе царинских прописа, у конкретном случају 

то би значило да је могуће одобрити активно оплемењивање које се састоји од процеса 

намешавања две гасне компоненте – пропана и бутана, које су садржане у добијеном 

готовом производу – течном нафтном гасу. 



 Напомињемо да чињенице да се одређени поступак обраде производа може 

сматрати процесом оплемењивања не утиче на примену правила о пореклу робе у складу 

са важећим прописима, односно међународним уговорима. 

Како је одредбом  члана 2. став 1. тачка 13. Закона о енергетици („Сл. гласник 

РС“,бр. 154/14) прописано деривати нафте су: безоловни моторни  бензини, авионски 

бензини, млазна горива, гасна уља, уља за ложење, течни нафтни гас.  

Имајући све наведено у виду, скрећемо пажњу  да се намешавање пропана и 

бутана у сврху производње течног нафтног гаса  сматра  производњом деривата 

нафте у смислу Закона о енергетици па је за обављање наведене енергетске 

делатности потребно исходовати  лиценцу за обављање енергетске делатности 

производње деривата нафте од Агенције за енергетику Републике Србије. 

Овакав став заузело је и Министарство финансија – Сектор за царински систем и 

политику у свом акту број 312-01-00021/2015-17 од 24.11.2015. као и Министарство 

рударства и енергетике број 312-01-1321/2015-05 од 08.03.2016. године. 

 

(Акт Управе царина број 148-И-030-01-460/30/2015 од 31.03.2016. године) 


