
 

 

Накнада за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте  

 

ВЕЗА: Акти УЦ-а, бр. 148-10-483-01-342/2014 од 10.10.2014. године, бр. 148-10-483-01- 

            342/6/2014 од 31.10.2014. године и 148-11-483-01-342/10/2014 од 22.06.2015. године 

 

 Актима Управе царина под горњим бројевима и датумима, све царинарнице 

обавештене су о начину наплате накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата 

нафте од стране царинских органа, а у складу са Уредбом о висини, начину обрачуна, 

плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте 

(''Службени гласник РС'', бр. 108/14 и 63/15 – у даљем тексту: Уредба).  

С тим у вези, обавештавамо вас да је Законом о накнадама за коришћење јавних 

добара (''Службени гласник РС'', бр. 95/18), који је ступио на снагу 16. децембра 2018. 

године, а примењјује се од 1. јануара 2019. године, у делу: ''V НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА'', прописана: ''Накнада за формирање и одржавање 

обавезних резерви нафте и деривата нафте''.  

Поменутим Законом, ставља се ван снаге поменута Уредба, осим чл. 3, 11. и 12., који 

се примењују до доношења подзаконских прописа, а којe је министар у чијој су 

надлежности послови енергетике, дужан да донесе у року од три месеца, од дана ступања 

на снагу овог Закона. 

Имајући у виду напред наведено, обавештавамо вас да, осим правног основа 

којим је од 1. јануара 2019. године, прописана предметна накнада, као и њен проширен 

назив, нема измене у поступању царинских органа.  

Истовремено, напомињемо да је Уредбом о усклађивању номенклатуре 

Царинске тарифе за 2019. годину (''Службени гласник РС'', бр. 97/18) измењена 

јединица мере за тар. ознаке:  2710 12 41 00, 2710 12 45 00 и 2710 12 49 00 у које се 

сврстава безоловни моторни бензин, са 1000 LT (литара) на M3 (метре кубне).  

На наведено указујмо како би скренули пажњу на правилну контролу обрачуна 

предметне накнаде, а имајући у виду да је висина предметне накнаде која се плаћа при 

увозу безоловног бензина прописана у динарском износу по литру.  

Имајући у виду да је 1 М3 = 1.000 LT, а да је за безоловни бензин прописана 

висина накнаде у износу од 2,60 дин/лит, ако у Рубрику 41 (Допунска јединица) ЈЦИ 

уписана количина од нпр. 4.000,00 М3, предметна накнада ће се рачунати на следећи 

начин: 2,60 х 4.000,00 х 1.000,00 = 10.400.000,00 дин 

 

 

 (Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-01-17/2018 од 19.12.2018. године) 


